
 

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego  w klasach I – III  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach  

 

      § 1 

Po wcześniejszym ustaleniu dostępu uczniów k. I - III do infrastruktury informatycznej, oraz na 

podstawie spisanych  umów wypożyczenia został wydany rodzicom sprzęt informatyczny 

(laptopy). 

     § 2 

 

Od poniedziałku 09.11.2020r. zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem 

lekcyjnym. Dotyczy to również wszystkich zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. 

 

     § 3 

 

Technologiami informacyjno- komunikacyjnymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć są: 

- aplikacja Microsoft Teams 

- dziennik elektroniczny 

- strona internetowa szkoły.  

     § 4 

 

W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zajęcia odbywać się będą on-line w czasie        

rzeczywistym  oraz zajęcia on-line w postaci materiałów zamieszczanych w planie nauczania 

zdalnego na stronie szkoły i w zakładce „zadania” w aplikacji Microsoft Teams. 

 

     § 5 

 

Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie udziału dziecka w lekcjach on-line w czasie 

rzeczywistym (automatyczne pobieranie listy obecności w czasie spotkania)lub w przypadku 

wysłania „formatki” poprzez odebranie wiadomości od wychowawcy na e–dzienniku. 

 

     § 6 

 

Plany lekcji, zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych  znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

 

     § 7 

 

W celu monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciele w tygodniowym planie zajęć 

zdalnych umieszczają „formatki” (krótkie scenariusze lekcji – według wzoru opracowanego dla 

wszystkich nauczycieli - załącznik nr 1) 

 

     § 8 

 

 Nauczyciele zostali zobligowani do opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły 

następujących informacji dotyczących: 

 zestawienia wykorzystywanych źródeł i materiałów w pracy zdalnej – załącznik nr 2  



 określenia zasad bhp podczas pracy w sieci – załącznik nr 3  

 przedstawienia planów nauczania ze zmodyfikowanym zakresem treści na czas nauki 

zdalnej 

 zdefiniowania sposobów monitorowania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z 

przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . 

§ 9 

Z wyjątkiem zajęć w świetlicy nie ulega zmianie przydział czynności dla nauczycieli pracujących 

zdalnie. Realizują oni wszystkie dotychczasowe zajęcia rozliczając je tygodniowo w tabeli 

przygotowanej przez dyrektora ( tabela zawiera: planowy tygodniowy wymiar pracy, czas 

przeznaczony na realizację lekcji on-line w czasie rzeczywistym, czas przeznaczony na realizację 

lekcji on- line z formatkami, czas przeznaczony na konsultacje ). 

     § 10 

Rewalidacja indywidualna i zajęcia indywidualne ucznia z nauczycielem wspomagającym będą 

realizowane zdalnie z domu (dzieci są zaopatrzone w sprzęt komputerowy i potrafią pracować 

zdalnie) 

     § 11 

 

Logopeda z dziećmi klas I – III  pracuje zgodnie z dotychczasowym planem – on-line w czasie 

rzeczywistym i on–line z „formatkami”  

     § 12 

 

Pedagog szkolny realizuje swój czas pracy poprzez: 

 dyżur on-line i telefoniczny ( realizacja zadań ppp) 

 dyżur dla nauczycieli ( pomoc, porady, kontakt nauczyciel- rodzic) 

 zamieszczanie informacji na stronie szkoły lub bezpośrednio do rodziców lub 

nauczycieli przez e dziennik 

 kontrolę absencji uczniów 

 poprzez realizacje zadań zleconych przez dyrektora np. wypełnianie ankiet dla KO, 

SIO, współpraca z MOPS, z kuratorami itp. 

 

 

 

 

 

 

 

    § 13 

 

Bibliotekarz szkolny realizuje swój czas pracy poprzez: 

 porządkowanie księgozbioru 

 realizacje akcji bibliotecznych (np .polecana książka, ciekawy film dydaktyczny ) 

 wieczorynki z biblioteką ( filmy, bajki ) 

 koordynowanie pracy nauczycieli do spraw kształcenia specjalnego 



 zamieszczanie informacji na stronie szkoły w zakładce nauczanie zdalne -„Zajęcia 

biblioteczne” 

 realizowanie zadań zleconych przez dyrektora. 

 

§ 14 

 

Świetlica szkolna realizuje swój czas pracy poprzez 

 realizowanie zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych podczas pobytu 

uczniów  w świetlicy w godzinach 12:00-15:30. 

 zamieszczanie na stronie szkoły w zakładce „ Zajęcia świetlicowe” propozycji zajęć dla 

uczniów korzystających z nauczania zdalnego 

 wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora. 

 dbanie o aktualizację informacji zamieszczonych w gablocie szkolnej  

 zamieszczanie informacji o szkole w mediach społecznościowych.  

 

§ 15  

 

Nauczyciele uczący w klasach I-III ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa pracę swoją 

wykonują zdalnie z domu. Dopuszcza się prowadzenie przez nauczycieli zajęć zdalnych ze szkoły. 

 

     § 16 

 

Nauczyciel świetlicy zadania wynikające z bezpośredniej opieki nad dziećmi realizuje na terenie 

szkoły, zadania pozostałe może realizować zdalnie z domu. 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Załącznik nr 1  

 

 

 

FORMATKA – nazwa przedmiotu, data lekcji 

 

1. Temat lekcji: 

 

 

2. Działanie ucznia: Lekcja on-line w czasie rzeczywistym/Lekcja on-line (praca 

samodzielna) na stronie internetowej szkoły (wybieramy 

wytłuszczając i podkreślając) 

 

3. NaCoBeZu/strony w 

podręczniku: 

(nie więcej niż 3-4 kryteria/cele lekcji) 

 

4. Działania ucznia: piszemy własne do przedmiotu, np.  

1. Zapisz temat w zeszycie 

2. Obejrzyj film podany w linku… 

3. Odpowiedz na pytania w zeszycie: … (tj. krótka notatka) 

4. Przeczytaj tekst z podręcznika z str. … 

Podajemy również informację, jeśli praca  ma zostać przesłana 

do oceny – termin i adres (ujednoliciliśmy, że zakładka 

„Zadania” w Teamsie). 

 

5. Ewaluacja: Potrafię odpowiedzieć na pytania kontrolne pod tematem lekcji 

Będę uczestniczyć w konsultacjach  

 

Przesyłane e-materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów (tudzież dla rodziców 

wspomagających uczniów w procesie edukacji podczas nauczania zdalnego) i nie mogą być 

wykorzystywane do ich dalszego rozpowszechniania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Załącznik nr 2  

 

 

ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ I MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH  

W PRACY ZDALNEJ  

 podręczniki, ćwiczenia oraz karty pracy do poszczególnych przedmiotów; 

 multibooki oraz flipbooki dostosowane do podręczniczków; 

 aplikacje Office 365; 

 http://i-music.com.pl/; 

 https://docwiczenia.pl/; 

 https://dyktanda.online/; 

 https://edukacjamedialna.edu.pl/; 

 https://epodreczniki.pl/; 

 https://ewf.h1.pl/info/; 

 https://gwo.pl/; 

 https://historia.org.pl/ 

 https://kahoot.com/schools-u/; 

 https://lekcjeonline.pl/; 

 https://lektury.gov.pl/; 

 https://macmillandlaucznia.pl/public/brainy-kl-4; 

 https://matmag.pl/; 

 https://pistacja.tv/; 

 https://pisupisu.pl/; 

 https://pl.padlet.com/; 

 https://pl.pinterest.com/; 

 https://www.printoteka.pl/pl/start; 

 https://quizizz.com/; 

 https://quizlet.com/pl; 

 https://uniwersytetdzieci.pl/; 

 https://wolnelektury.pl/; 

 https://wordwall.net/pl; 

 https://www.genial.ly/. 

 https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-o; 

 https://www.liveworksheets.com/; 

 https://www.testportal.pl/; 

 https://www.wsip.pl/naukazdalna/; 

 https://www.youtube.com/?hl=pl&gl=PL. 

 

 

 

http://i-music.com.pl/
https://docwiczenia.pl/
https://dyktanda.online/
https://edukacjamedialna.edu.pl/
https://epodreczniki.pl/
https://ewf.h1.pl/info/
https://gwo.pl/
https://historia.org.pl/
https://kahoot.com/schools-u/
https://lekcjeonline.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://macmillandlaucznia.pl/public/brainy-kl-4
https://matmag.pl/
https://pistacja.tv/
https://pisupisu.pl/
https://pl.padlet.com/
https://pl.pinterest.com/
https://www.printoteka.pl/pl/start
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/pl
https://uniwersytetdzieci.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://wordwall.net/pl
https://www.genial.ly/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-o
https://www.liveworksheets.com/
https://www.testportal.pl/
https://www.wsip.pl/naukazdalna/
https://www.youtube.com/?hl=pl&gl=PL


 

 

 

          Załącznik nr 3 

 

 

      ZASADY BHP PODCZAS PRACY W SIECI  

1. Prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, w celu zabezpieczenia danych osobowych 

 i wizerunku uczniów i nauczycieli należy ustawić uprawnienia dla spotkań on-line.  

W tym celu należy ustawić blokowanie możliwości nagrywania lekcji przez uczniów.  

Przy planowaniu lekcji w kalendarzu ustawić - zablokuj uprawnienia, które pokazane są 

w zespole Rada Pedagogiczna, pliki, kurs szybki Teams, film nr1). 

2. Przy korzystaniu ze wszystkich aplikacji platformy Ms Office zaleca się udostępnianie 

linków i plików zastrzegając tylko osoby z Twoje organizacji, co znaczy tylko ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 we Wronkach. Tylko te osoby mają dostęp do przesłanych danych. 

3. Korzystamy tylko i wyłącznie z legalnych i ogólnodostępnych programów 

komputerowych. 

4. Przesyłamy linki do filmów instruktażowych, szkoleniowych z platform 

ogólnodostępnych. 

5. Zaleca się wpisywanie we wszystkich formach tekstowych lekcji klauzury 

„ Przesyłane e-materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów  

(tudzież dla rodziców wspomagających uczniów w procesie edukacji podczas nauczania 

zdalnego) i nie mogą być wykorzystywane do ich dalszego rozpowszechniania.” 

 

 

 


