
 

 

Regulamin Organizacji Pracy Szkoły na czas kształcenia zdalnego w klasach IV - VIII 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach  

 

§ 1 

Po wcześniejszym ustaleniu dostępu uczniów do infrastruktury informatycznej i internetu 

został wydany rodzicom sprzęt ( tablety, laptopy) w ilości 12 sztuk na podstawie spisanych 

umów wypożyczenia. 

      § 2 

Od poniedziałku 26.10.2020r. 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. 

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

czasie rzeczywistym poprzez wpisy na chat’ach oraz poprzez potwierdzenie w Aplikacji Teams 

odbioru materiałów zamieszczonych na stronie szkoły w planie zdalnym. 

 

      § 5 

Dla uczniów i rodziców został ustalony plan konsultacji z nauczycielami. 

Plany lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych oraz plan konsultacji znajdują się na stronie 

internetowej szkoły. 

      § 6 

W celu monitorowania realizacji podstawy programowej nauczyciele w tygodniowym planie 

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

opracowanego dla wszystkich nauczycieli- zał. 1). 

 

 



      § 7  

Zespołu nauczycieli zostały zobligowane do opracowania i przedstawienia dyrektorowi szkoły 

następujących informacji dotyczących: 

 zestawienia wykorzystywanych źródeł i materiałów w pracy zdalnej (zał. 2). 

 określenia zasad bhp podczas pracy w sieci (zał. 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 (zał. 4 a, b, c). 

§ 8 

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III realizują zajęcia w systemie stacjonarnym 

z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Pracują w salach odpowiednio oddalonych 

od siebie: 

 s.1, 7 – na parterze 

 s.5, 9 – na I piętrze 

 s. 12, 14- w drugim budynku szkoły. 

Boisko szkolne zostało podzielone na 3 strefy, aby ograniczyć bezpośrednie kontakty 

uczniów i nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych. 

Zajęcia w oddziałach 0-III odbywają się w godzinach od 7.30 (oddział przedszkolny) 

maksymalnie  do 15.15. 

 

      § 9 

 

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z dotychczasowym planem w godz. 7.00-16.00. 

 

      § 10 

 

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). 

 

      

      § 11 

Nauczanie indywidualne będzie odbywać się w zdalnie z domu . 

 

      § 12 

 

Rewalidacja indywidualna i zajęcia indywidualne ucznia z nauczycielem będą 

realizowane zdalnie z domu (dziecko jest zaopatrzone w sprzęt komputerowy i potrafi 

pracować zdalnie) 

 



 

 

      § 13 

 

Logopeda z dziećmi oddziałów 0-III pracuje zgodnie z planem na terenie szkoły, z 

uczniami kl. IV- on-line w czasie rzeczywistym. 

 

      § 14 

 

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. 

 

    § 15 

 

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. 

 

 

    § 16 

 

Świetlica szkolna realizuje swój czas pracy poprzez: 

 realizowanie zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych podczas 

pobytu uczniów w świetlicy 

 poprzez odbiór i odprowadzanie uczniów dojeżdżających (kładka) 

 zamieszczanie na stronie szkoły  w zakładce „ Zajęcia świetlicowe” propozycji 

zajeć dla uczniów korzystających z nauczania zdalnego 

 wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora np. aktualizacja dokumentacji, 

aneksy, do dokumentów szkolnych, wystrój szkoły. 

§ 17 

Nauczyciele uczący wyłącznie w klasach IV-VIII ze względu na zachowanie zasad 

bezpieczeństwa pracę swoją wykonują zdalnie z domu. 



Nauczyciele uczący j. angielskiego i religii w klasach I-VIII pracują na terenie szkoły 

zgodnie z planem oddziałów 0-III oraz w domu realizując nauczanie zdalne w klasach IV- 

VIII. 

Nauczyciele świetlicy zadania wynikające z bezpośredniej opieki nad dziećmi  realizują 

na terenie szkoły. zadania pozostałe realizują zdalnie w domu. 

Pedagog szkolny swoje zadania realizuje w domu ( on-line, telefonicznie) z wyłączeniem 

prac zleconych przez dyrektora, które realizuje na terenie szkoły.  

Nauczyciele kształcenia specjalnego przydzielone zadania realizują w formie zdalnej w 

domu. 

Logopeda zajęcia przeprowadza z domu ( on-line). 

 

      § 18 

 

Czas pracy pracowników obsługi pozostaje bez zmian, został dopasowany do czasu 

pobytu dzieci w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

          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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

         Załącznik nr 4 a 

 

 

MONITOROWANIE I OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z 

PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH   

Sposoby monitorowania i oceny wiedzy i umiejętności : 

 Odpowiedzi ustne z materiału bieżącego głównie na konsultacjach . 

 Prace pisemne – zakładka na Teams 

 Poprawy ocen głównie na konsultacjach. 

 Kartkówki i sprawdziany online w czasie rzeczywistym . 

Dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniami o niepełnosprawności:  

 Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 Dzielenie materiału na mniejsze partie. 

 Ocena wysiłku umysłowego, a nie tylko efektów. 

 Częste stosowanie wzmocnień pozytywnych . 

 Częste stosowanie metody poglądowej . 

 W miarę możliwości wydłużanie czasu pracy.  

Wagi ocen :  

2 

 głośne czytanie, 

 odpowiedź ustna bieżąca 

 recytacja  

 samodzielne wykonywane przez ucznia inne prace np.: modele, albumy, zielniki, 

prezentacje Power Point, opowiadanie, prace pisemne ( sprawdziany, kartkówki ) 

1 

 drobne prace pisemne, ćwiczenia, notatki (wykonane samodzielnie po lekcji)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Załącznik 4 b  

 

 

MONITOROWANIE I OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z 

PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH  

 

1. Monitorowanie postępów uczniów będzie się odbywało na bieżąco poprzez różne 

formy sprawdzania wiedzy, m.in. odpowiedzi ustne, karty samodzielnej pracy, zadania 

domowe, kartkówki i testy. 

2. Kartkówki i testy przeprowadzane będą  podczas lekcji on-line w czasie rzeczywistym 

w MsTeams pod nadzorem nauczyciela. Uczeń jest zobowiązany wtedy pracować 

przy włączonej kamerce bądź mikrofonie. 

3. Poprawie podlegają tylko oceny niedostateczne z kartkówek i sprawdzianów. 

4. Poprawy ocen odbywać się będą na konsultacjach po wcześniejszym umówieniu 

terminu z nauczycielem. 

5. Ocenianie : 

- oceny zdobyte podczas lekcji on-line (dłuższa odpowiedź, kartkówka, sprawdzian) 

wpisane zostaną z wagą 2 

- oceny za prace wykonane poza lekcją on-line – waga 1. 

6. Uczniowie z niepełnosprawnościami intelektualnymi zdobywają oceny na zajęciach 

indywidualnych on-line w czasie rzeczywistym lekcji z uwzględnieniem wszystkich 

wcześniejszych elementów dostosowania wynikających z PPP. Oceny ważone będą 

podobnie jak w pkt. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Załącznik 4 c  

 

 

 

MONITOROWANIE I OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIÓW  

Z UMIARKOWANĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

 

1. Ocena postępów ucznia następuje na podstawie wypełnionych kart pracy, 

przekazywanych uczniowi w formie papierowej (ze względu na możliwości 

psychofizyczne ucznia, jego sytuację domową i brak dostępu do internetu).  

 

2. Nauczyciele raz w tygodniu dostarczają karty pracy do skrzynki pocztowej ucznia, 

które po uzupełnieniu, rodzice zwracają do skrzynki szkoły.  

 

3. Na bieżąco prowadzą konsultacje telefoniczne z rodzicami i uczniem – udzielają 

wskazówek dotyczących materiału edukacyjnego zawartego w kartach pracy.  

 

4. Ewaluacja pracy – motywowanie ucznia do pracy umysłowej (wzmocnienia 

pozytywne- nagradzanie postępów, włożonego wysiłku (nagrody rzeczowe, znaczki). 

 

5. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego ocena postępów pracy ucznia ma charakter 

opisowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


