
funkcjonowania Szkoły Podstaw
w Małochwieju Dużym 

I. Zadania dyrektora oraz ogólne zasady organizacji pracy szkoł
    wysokiego zagrożenia epidemicznego

W związku z faktem że szkoła 
do aktualnego stanu zagrożenia  
zapisom prawa oświatowego  oraz wytycznym Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz obostrzeniom, nakazom i zakazom określonym w stosownym 
rozporządzeniu Rady Ministrów.

1. W strefach czerwonych  organizacja pracy szk
stosowanym zapisom prawa oświatowego oraz procedurom wewnętrznym 
opracowanym na tą okoliczność.

2. Działalność szkoły podporządkowana jest również  wytycznym i decyzjom 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3. Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 
bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.

4. Opracowuje zasady organizacji nauki z
nauczania na odległość.

5. Określa zasady realizacji zajęć 
realizowane w formule stacjonarnej.

6. Podaje do wiadomości społeczności szkolnej procedury i zasady 
szkoły w warunkach epidemicznych właściwych dla strefy czerwonej.

7. Definiuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy realizacji kształcenia na 
odległość. 

8. Określa alternatywne sposoby i metody realizacji zajęć w odniesieniu niemożności 
realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na 
odległość. 

9. Ustala zasady organizacji zajęć w szkole dla uczniów którzy nie mogą w miejscu 
zamieszkania realizować zdalnego nauczania.

10. Podejmuje działania mające na celu umożliw
na odległość na terenie szkoły.

 

do Zarządzenia dyrektora 
nr 4/2020/2021 z dnia 24

 
STRATEGIA 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego 
Małochwieju Dużym w warunkach strefy czerwonej 

zagrożenia epidemicznego. 
 

Zadania dyrektora oraz ogólne zasady organizacji pracy szkoły w warunkach
epidemicznego COVID-19 

W związku z faktem że szkoła  znajduje  się w strefie czerwonej procedury dostosowuje się  
o aktualnego stanu zagrożenia  a organizacja pracy szkoły powinna zostać podporządkowana 

zapisom prawa oświatowego  oraz wytycznym Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz obostrzeniom, nakazom i zakazom określonym w stosownym 

y Ministrów. 

W strefach czerwonych  organizacja pracy szkoły jest ściśle podporządkowana 
stosowanym zapisom prawa oświatowego oraz procedurom wewnętrznym 

tą okoliczność. 
Działalność szkoły podporządkowana jest również  wytycznym i decyzjom 

aństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  
Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 
bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 
Opracowuje zasady organizacji nauki zdalnej realizowanej za pomocą techniki metod 
nauczania na odległość. 

kreśla zasady realizacji zajęć (jeżeli wystąpi taka konieczność)
realizowane w formule stacjonarnej. 
Podaje do wiadomości społeczności szkolnej procedury i zasady 
szkoły w warunkach epidemicznych właściwych dla strefy czerwonej.
Definiuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy realizacji kształcenia na 

Określa alternatywne sposoby i metody realizacji zajęć w odniesieniu niemożności 
realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na 

Ustala zasady organizacji zajęć w szkole dla uczniów którzy nie mogą w miejscu 
zamieszkania realizować zdalnego nauczania. 
Podejmuje działania mające na celu umożliwienie w/w uczniom realizację kształcenia 
na odległość na terenie szkoły. 

 
 
 

Załącznik nr 1 
arządzenia dyrektora  
z dnia 24.10.2020 r. 

 

owej im. Juliusza Słowackiego 
czerwonej  

w warunkach 

się w strefie czerwonej procedury dostosowuje się  
a organizacja pracy szkoły powinna zostać podporządkowana 

zapisom prawa oświatowego  oraz wytycznym Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego oraz obostrzeniom, nakazom i zakazom określonym w stosownym 

oły jest ściśle podporządkowana 
stosowanym zapisom prawa oświatowego oraz procedurom wewnętrznym 

Działalność szkoły podporządkowana jest również  wytycznym i decyzjom 

Dyrektor szkoły znajdującej się na terenie tych stref modyfikuje procedury 
bezpieczeństwa w oparciu o szczegółowe wytyczne Państwowego Powiatowego 

dalnej realizowanej za pomocą techniki metod 

(jeżeli wystąpi taka konieczność), które będą 

Podaje do wiadomości społeczności szkolnej procedury i zasady funkcjonowania 
szkoły w warunkach epidemicznych właściwych dla strefy czerwonej. 
Definiuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy realizacji kształcenia na 

Określa alternatywne sposoby i metody realizacji zajęć w odniesieniu niemożności 
realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na 

Ustala zasady organizacji zajęć w szkole dla uczniów którzy nie mogą w miejscu 

ienie w/w uczniom realizację kształcenia 



II. Warunki organizacji nauczania zdalnego 

1. Od dnia 24 października 2020 r. zobowiązuję nauczycieli do podjęcia pracy w trybie 
zdalnym. 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:  

1) kontakt za pomocą e-dziennika, 

2) kontakt e-mail na adres: a.jasionowski@poczta.fm 

3) kontakt telefoniczny: tel. 82 577 90 14 

3. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod 
warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie 
zdalnego nauczania zapewniające bezpieczeństwo cyfrowe i właściwą ochronę danych 
osobowych uczniów. W przypadku pracy w warunkach domowych nauczyciel 
podpisuje oświadczenie, że z własnej woli ponosi koszty świadczenia pracy 
w warunkach domowych. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 
laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie 
posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, 
(niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, najpóźniej do dnia 
poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły zapewni 
sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, udostępni sprzęt służbowy do 
użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej 
formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie 
drukowanej). 

5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie 
z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 
wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. 

6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia on-line 
w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się 
z uczniami) z zastosowaniem aplikacji Microsoft Teams na platformie Office 365. 

7. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form 
pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny 
(nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie 
odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem 
e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu 
z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

8. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które 
zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości psychofizycznych uczniów. 

9. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią Załącznik 
nr 1 do strategii i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi 
zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.  

 



III. Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji pomiędzy 
uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania określa się zadania 
wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania szkoły w sytuacji zagrożenia COVID-19. 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 
powierzonych jego opiece uczniów. 

2.  Wychowawca ma obowiązek:  
1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w Załączniku nr 
1 do strategii, 

2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 
komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca 
niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania 
problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, 
o czym informuje dyrektora szkoły, 

4) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory, telefon) ze 
swoimi wychowankami, 

5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, 
które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 
konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

 

IV. Obowiązki pedagoga\logopedy w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

W trakcie nauki zdalnej wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter 
szczególny i jest absolutnie niezbędne. W związku z tym, w celu właściwej identyfikacji jego 
zadań i funkcji istnieje potrzeba precyzyjnego określenia zakresu jego obowiązków. 

1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem. 

2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie 
internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 
elektroniczną przez dyrektora szkoły. 

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga szkoły określa Załącznik nr 2 niniejszej strategii. 

 

 

 



V. Zasady współpracy dyrektora z pracownikami administracji 

W chwili wystąpienia bezpośredniego zagrożenia COVID-19 współpraca dyrektora 
z pracownikami administracji ma zasadnicze znaczenie dla zachowania ciągłości 
funkcjonowania placówki. W związku z tym, w momencie wdrożenia zdalnego trybu pracy, 
wprowadza się szczegółowe rozwiązania w tym zakresie. 

1. Pracownicy administracyjni, pozostając w gotowości do pracy, pełnią swoje 
obowiązki służbowe stacjonarnie. 

2. Pracownicy z grupy szczególnego ryzyka mogą przejść na zdalny system pracy o ile 
wykonywane przez nich zadania na to pozwalają. 

3. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać takiego pracownika 
administracji do stawienia się w zakładzie pracy. 

4. Podstawowymi formami kontaktu pracowników administracyjnych z dyrektorem 
szkoły są: telefon: 82 577 90 14, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm 

5. Pracownik administracyjny pracujący zdalnie jest dostępny w godzinach swojej pracy 
pod wskazanym przez siebie numerem telefonu i pod wskazanym adresem  
e-mailowym. 

6. Pracownik administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły 
informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach 
nagłych. 

 

 

VI. Zasady współpracy szkoły z sanepidem 

Jednym z filarów bezpieczeństwa szkoły w dobie pandemii COVID-19 jest jej współpraca 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu stworzenia sprawnie działającego 
systemu przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej, 
określa się szczegółowe zasady współpracy szkoły i sanepidu. 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 przekazywane 
przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną i stosuje się do jego zaleceń. 

2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą 
i sanepidem. 

3. W drodze porozumienia konkretny pracownik sanepidu zostaje wyznaczony do 
bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej 
oraz opiniowania stanu zagrożenia COVID-19 na danym terenie. 

4. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu 
bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19. 

5. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową. 
6. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się 

drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem 
zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. 



7. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły 
natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- 
epidemiologiczną. 

8. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub 
uczniów dyrektor szkoły natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację 
sanitarno-epidemiologiczną. 

 

 

VII. Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym 

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania szkołą w dobie pandemii COVID-19 jest 
jej współpraca z organem prowadzącym. W celu stworzenia sprawnie działającego systemu 
przepływu informacji, pozwalającego na bieżącą kontrolę sytuacji epidemicznej i zachowania 
ciągłości funkcjonowania placówki określa się szczegółowe zasady współpracy szkoły 
z organem prowadzącym. 

1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego 
w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego 
nauczania. 

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych 
ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym. 

3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik do bezpośredniego 
kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej oraz opiniowania 
stanu zagrożenia będącego podstawą do zmiany formy nauczania. 

4. Wszelka korespondencja obywać się będzie drogą e-mailową. 
5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się 

drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a organem 
prowadzącym zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. 

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach 
wynikających z wdrażania zdalnego nauczania. 

7. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych 
uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali 
alternatywne formy kształcenia. 

8. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor 
szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.  

 

 

 

 

 



VIII. Zasady i procedury współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

W celu uporządkowania zasad współpracy, oraz podniesienia efektywności komunikacji 
pomiędzy szkołą a organem nadzoru pedagogicznego w sytuacji zagrożenia COVID-19, 
a szczególnie w zakresie szybkiego i sprawnego przepływu informacji i pozyskiwania 
fachowych opinii i rekomendacji na temat epidemii określa się zasady współpracy szkoły 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

1. Dyrektor szkoły/placówki utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych 
sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją 
zleconych zadań. 

2. Dyrektor szkoły w komunikacji e-mailowej oraz podczas rozmów telefonicznych 
ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą i organem nadzoru 
pedagogicznego. 

3. W drodze porozumienia wyznaczany jest konkretny pracownik organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny do bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania 
sytuacji epidemicznej. 

4. Korespondencja z przedstawicielem organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
odbywa się drogą mailową. 

5. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się 
drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny zostają wpisane do notatki służbowej, 
zatwierdzonej przez obie strony. 

6. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny 
o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania. 

 
 
IX. Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym 
 
W celu wdrożenia jednolitego systemu prowadzenia dokumentacji procesu edukacyjnego do 
odwołania określa się szczegółowe zasady jej wypełniania. 
Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną 
uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych, 

2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, 
3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie 

i przesyłane drogą elektroniczną. 

 
 
 
 



X. Procedury wprowadzania modyfikacji  zestawu programów wychowania 
     przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania 
 
Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz zawodowego i wynikające z nich programy 
nauczania wymagają dostosowania do realizacji w warunkach on-line, dlatego na czas 
bezpośredniego zagrożenia COVID-19 wprowadza się procedury umożliwiające modyfikację 
treści kształcenia. 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają 
przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie 
nauczania na odległość. 

2. Nauczyciele przekazują informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do 
realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy 
zdalnej z uczniami. 

3. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie 
pracy na odległość. 

 
 
XI. Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 
       uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach 
       ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki 
 
Zmiana trybu pracy na tryb zdalny nie oznacza przerwania ciągłości nauki, wręcz przeciwnie, 
wymaga zacieśnienia współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Gwarancją 
sukcesu edukacyjnego w trakcie nauki on-line są szczegółowe zasady monitorowania 
postępów w nauce. 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 
2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 
3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszej strategii. 
 
XII. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania 
 
Zdalne nauczanie wymaga dostosowania sposobu oceniania do zaistniałych warunków, więc 

na czas zmiany trybu nauki wszystkich nauczycieli obowiązują nowe zasady. 
1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w Statucie Szkoły. 
2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszej strategii. 
 
 
 
 



XIII. Zasady pracy z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
     specjalnego 

Zmiana trybu nauki na zdalny wymaga otoczenia szczególną opieką uczniów potrzebujących 
dodatkowego wsparcia. Z tego powodu na czas bezpośredniego zagrożenia COVID-19 
opracowuje się szczegółowe warunki pracy, które zagwarantują równe szanse edukacyjne 
wszystkim uczniom w szkole. 

1. W szkole w miarę potrzeb organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Przewiduje się w przypadku zgłoszenia takich potrzeb ze strony uczniów bądź ich 
rodziców organizowanie stanowisk do pracy zdalnej z których będą korzystać 
uczniowie z niepełnosprawnościami oraz ci którzy nie będą mogli realizować 
nauczania zdalnego w miejscu zamieszkania. 

3. Dopuszcza się organizację zajęć rewalidacyjnych w szkole w formie stacjonarnej. 
 
 
 
XIV. Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów 
         w Internecie 

Praca on-line wymaga wdrożenia dodatkowych rozwiązań dotyczących bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu IT i Internetu, także w kontekście ochrony danych osobowych.  

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki 
korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie. 

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły. 
3. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnej określono w Załączniku nr 5. 
 

 
 

XV. Zasady współpracy dyrektora szkoły z Radą Rodziców 

1. Dyrektor szkoły ściśle współpracuje z Radą Rodziców w celu opiniowania 
podejmowanych decyzji oraz rozwiązań dotyczących funkcjonowania szkoły 
w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

2. Dyrektor przyjmuje i rozpatruje propozycje płynące ze strony RR. 
3. Propozycje, które możliwe są do realizacji wdraża w życie. 

 

 

 

 

 



XVI. Zasady współpracy dyrektora z gronem pedagogicznym 

1. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami. 
2. Nauczyciele mogą kontaktować się z dyrektorem w godzinach urzędowania drogą 

telefoniczną lub e-mailową. 
3. W sytuacjach trudnych wymagających bezzwłocznych decyzji, dyrektor pozostaje 

w kontakcie również poza godzinami urzędowania. 
4. Dyrektor w miarę potrzeb spotyka się z gronem nauczycielskim na 

wideokonferencjach. 
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w formule on-line. 
6. Obecność na zebraniach jest obowiązkowa – są one organizowane zgodnie 

z regulaminem RP i odbywają się za pomocą platformy edukacyjnej używanej przez 
nauczycieli (Office 365) 

7. Głosowania RP odbywają się w formule on-line za pomocą formularzy. 

 

XVII. Zasady pracy nauczycieli w nauczaniu zdalnym w strefie czerwonej 

1. Nauczyciele prowadzą zajęcia z miejsca swojego zamieszkania wykorzystując do tego 
celu swój sprzęt IT pod warunkiem właściwego zgodnego ze standardami szkoły 
zabezpieczenia. 

2. W przypadku niemożności prowadzenia zajęć z domu nauczyciel prowadzi zajęcia 
z obiektów szkoły gdzie przygotowane są odpowiednie stanowiska do nauczania 
zdalnego. 

3. Nauczyciele prowadzący  zajęcia, które odbywają się w szkole uczestniczą w tych 
zajęciach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. 

4. Pedagog/logopeda wykonuje swoje obowiązki przebywając w pomieszczeniach 
szkolnych. 

5. W przypadku uczniów, którzy korzystają z udostępnionych stanowisk do nauki on-line 
w szkole nadzorowani i wspierani są przez pedagoga szkolnego.  

  



ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 
Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 
kontaktu z rodzicami. 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: 

 e-dziennika, 

 poczty elektronicznej e-maili, 

 telefonów komórkowych i stacjonarnych, 

 komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger. 
3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz 

czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

 

Załącznik 2 
Obowiązki pedagoga/logopedy szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego 

Pedagog szkolny ma obowiązek: 

1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym 
fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla 
uczniów i rodziców, 

2) organizowania konsultacji on-line, 
3) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania 

sytuacji kryzysowej, w szczególności: 
a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią  
COVID-19, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających 
się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,  

d) otoczenie opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności 
z adaptacją do nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 
odpowiednich do nauczania zdalnego, 

4) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych 
uczniów w kontekście nauczania zdalnego. 

 

 

 

 



Załącznik 3 
Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 
otrzymanych ocenach 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 
(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, 
prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie 
odroczonym). 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 
projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych 
platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu 
i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub 
przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe 
treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad 
i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych 
wcześniej przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 
bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 
nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory). 

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 
ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail,  
e-dziennik lub komunikatory). 

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 
w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 
nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

Załącznik 4 
Szczegółowe zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 
związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 
nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 
kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 
poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom 
trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

5. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane 
zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, 
notatki i inne. 



6. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielne
ucznia. 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych po
zostać wykonane. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny 
zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie 
zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 
Załącznik 5 
Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno

1. Każdy pracownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do 
jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje 
się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy
tablety i smartfony. 

2. Pracownik jest zobowiązany zgł
zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT.

3. Samowolne instalowanie otwieranie 
dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie 
jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest 
zabronione. 

4. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
a) wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagan

sprzęt komputerowy.
b) zabezpieczyć stanowisk

i optyczne na których znajdują się dane osobowe. 
5. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których 

mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np.
podczas współużytkownania komputerów).

6. Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują 
się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są 
do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polit
osobowych. 

7. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracownik
które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce 
ochrony danych osobowych.

 

 

Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykona

Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych po

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny 
zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie 
zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-

racownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do 
jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje 
się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy

Pracownik jest zobowiązany zgłosić dyrektorowi szkoły zagubienie, utratę lub 
zniszczenie powierzonego mu sprzętu IT. 
Samowolne instalowanie otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie 
dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie 
jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest 

Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest: 
wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagan
sprzęt komputerowy. 
zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne 
i optyczne na których znajdują się dane osobowe.  

Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których 
mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np.
podczas współużytkownania komputerów). 
Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują 
się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są 
do stosowania zasad bezpieczeństwa określonych w polityce ochrony danych 

W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracownik
które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce 
ochrony danych osobowych. 

Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 
go wykonania pracy przez 

Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 
technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno 

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 
zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie 

-komunikacyjnej 

racownik szkoły korzystający ze służbowego sprzętu IT zobowiązany jest do 
jego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT przyjmuje 
się: komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe 

zagubienie, utratę lub 

przętu IT, instalowanie 
dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączanie 
jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego jest 

wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane - wyłączyć 

o pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne 

Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których 
mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. 

Pracownicy szkoły, użytkujący służbowe komputery przenośne, na których znajdują 
się dane osobowe lub z dostępem do danych osobowych przez Internet zobowiązani są 

yce ochrony danych 

W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego 
prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, 
które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce 


