
Załącznik nr 1 

ZASADY PRACY ZDALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 264  

IM. GABRIELI MISTRAL W WARSZAWIE 

Okres obowiązywania: od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r./do 

odwołania 

Podstawa prawna: 

 Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 264 im. Gabrieli Mistral organizuje realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe.  

SPOSOBY REALIZOWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

ZASADY OGÓLNE: 

 Do pracy zdalnej rekomendujemy: dziennik elektroniczny Librus, platformy 

edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli /np. WSIPNET, Nowa Era/, 

Zintegrowaną Platformę Edukacyjną udostępnioną przez MEN pod adresem 

www.epodreczniki.pl 
 

 Nauczyciele realizują podstawę programową - dokumentują ten fakt w załączniku  

nr 6, stanowiącym dokument po zakończeniu nauczania na odległość. 
 

 Do kontaktów grona pedagogicznego z uczniami i ich rodzicami /oraz innych celów 

służbowych/ oprócz e- dziennika Librus rekomendujemy: kontakt telefoniczny, oraz 

w wyjątkowych sytuacjach prywatne skrzynki pocztowe /za zgodą pracownika/. 

Kontakt powinien odbywać się zgodnie z zasadami UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA  

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).    
 

 Do przesyłania zadań uczniom nauczyciele korzystają z panelu Zadania domowe 

(Dziennik – Zadania domowe). Tym samym, w celu ujednolicenia zasad pracy 

zdalnej ograniczamy do minimum wysyłanie zadań za pośrednictwem Wiadomości. 

W wyjątkowych sytuacjach /decyzją nauczyciela/ dopuszcza się przekazywanie prac 

uczniom za pośrednictwem panelu Wiadomości w e-dzienniku Librus lub decyzją 

nauczyciela za pośrednictwem prywatnej jego skrzynki pocztowej. Wówczas 

http://www.epodreczniki.pl/


nauczyciel przesyła kopię przesłanej wiadomości zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami: kl. 1-3 do p. B. Polowej, kl. 4-8 do p. M. Różańskiej. 
 

 Propozycje prac dla uczniów do pracy zdalnej – samodzielnej w domu nauczyciele 

wysyłają od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 12.00 wg tygodniowego 

rozkładu zajęć nauczania na odległość załącznik nr 2.   

Nie zadajemy prac w piątek. Piątek jest dniem konsultacji uczniów z nauczycielem, 

czasem dla ucznia  na uzupełnienie prac zadawanych przez nauczycieli w ciągu 

czterech dni, powtórzenie, utrwalenie wiadomości. 
 

 Grono Pedagogiczne ogranicza ilość wysyłanych do uczniów i ich rodziców 

wiadomości. Wszystkie treści/informacje z danego przedmiotu nauczyciel wysyła 

poprzez Librusa - panel Dziennik-Zadania domowe (w razie problemów - panel-

Wiadomości) w jednej informacji wg schematu (załącznik nr 3)  w ciągu jednego 

wyznaczonego do kontaktu dnia (wg załącznika nr 2).  
 

 Prace do oceny tą samą drogą uczniowie przesyłają nauczycielom od poniedziałku 

do piątku w g. 8-16. 
 

 Grono Pedagogiczne nie wymaga od uczniów i ich rodziców drukowania żadnych 

materiałów. 
 

 Przy opracowywaniu informacji dla rodziców o organizacji warunków do nauki w 

domu oraz przy przekazywaniu uczniom propozycji zadań do realizacji w domu 

wszyscy nauczyciele  biorą pod uwagę wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w tym: 

 

- fakt wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych w pracy świadczonej 

poza domem i pracy zdalnej, który wpływa na ograniczenie czasu sprawowania 

nadzoru nad dzieckiem w domu i przekłada się na możliwy zakres zaangażowania 

rodzica w proces edukacji dziecka, 

 

- możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu  

w warunkach domowych, 

 

- różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na 

specyfikę nauki dziecka w domu. 

 

 Nauczycieli obowiązuje rozwaga w ilości proponowanych zadań i aktywności, 

proporcjonalnie do ilości godzin danego przedmiotu.  

  

 Nauczyciel zobowiązuje uczniów do gromadzenia prac pisemnych i do przekazania 

ich do oceny po odwołaniu zawieszenia zajęć i rozpoczęciu zajęć. 
 

 Nauczyciel ocenia pracę, aktywności ucznia potwierdzające zapoznanie się  

z materiałem w oparciu o dotychczasowy przedmiotowy system oceniania. 
 

 Nauczyciel może oceniać podejmowane aktywności ucznia z wykorzystaniem 

funkcjonalności platform edukacyjnych, na które uczeń loguje się z domu (do 13 

roku życia po uzyskaniu zgody rodzica). Nauczyciel sprawdza i ocenia ćwiczenia 

multimedialne wykonywane przez uczniów. Nauczyciel określa i zgłasza do dyrektora  

z jakich narzędzi korzysta. 
 

 Ocenianie powinno odbywać się rytmicznie i systematycznie. (Mając na uwadze, że 

czas zawieszenia zajęć może się przedłużyć). 
 



 Od 25 marca każdą wystawianą w e-dzienniku ocenę należy opatrzeć opisem: praca 

zdalna / oraz opis-inf. czego dotyczyła/. 
 

 Wychowawcy klas zobowiązani są do stałego monitorowania sytuacji w klasach, 

informowania Dyrekcji Szkoły o naruszeniach, trudnościach i problemach. 
 

HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI KLAS 1-3: 

1. Edukacja wczesnoszkolna 

 Poniedziałek - Edukacja wczesnoszkolna, w miarę potrzeb – religia/etyka, szachy, wf – 

do 3 linków w pracy online. 

 Środa - Edukacja wczesnoszkolna - do 3 linków w pracy online, j. angielski -  1 link  

w pracy online 

 Piątek - Sprawdzam, co potrafię - praca własna uczniów, konsultacje z nauczycielami. 

 Wykorzystuje się w pracy z uczniem materiały: podręczniki i ćwiczenia w pracy 

offline. 

HARMONOGRAM PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI KLAS 4-8: 

 Nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przesyłają zadania 

w poniedziałki i środy.  

 Nauczyciele przedmiotów: chemia, geografia, przyroda,  informatyka, WOS, muzyka, 

technika - przesyłają zadania we wtorki. 

 Nauczyciele przedmiotów: fizyka, biologia, historia, plastyka, język niemiecki, 

religia/etyka, Wf - przesyłają zadania w czwartki. 

 Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - arkusze, zadania egzaminacyjne -  

j. polski,  matematyka, język angielski - wtorki, czwartki 

 Piątek - Sprawdzam, co potrafię - praca własna uczniów, konsultacje  

z nauczycielami. 

 

ZADANIA DLA CHĘTNYCH  

 Zadania dodatkowe dla chętnych nieobowiązkowe - w  wiadomościach 

przedmiotowych od nauczycieli klas 1-8 od poniedziałku do czwartku. 

ŚWIETLICA 

 Wychowawcy świetlicy tworzą zdalną strefę zabawy, ciekawostek, rozwijania 

kreatywności - kierownik świetlicy wyznacza jednego wychowawcę świetlicy do 

zamieszczenia wiadomości w danym dniu wg załącznika nr 2 "ZDALNE NAUCZANIE - 

tygodniowy rozkład" - środa, czwartek, piątek.  

 

SPECJALIŚCI - pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda, nauczyciele wspomagający 

 

 Pedagodzy szkolni tworzą zdalną strefę profilaktyki - pedagog szkolny (p. Koźluk,  

p. Rolof) wyznacza jednego specjalistę do zamieszczenia wiadomości w danym dniu wg 

załącznika nr 2 "ZDALNE NAUCZANIE - tygodniowy rozkład" - od poniedziałku do 

czwartku w miarę potrzeb. 

Dokument przyjęty do realizacji Uchwałą zdalnej Rady Pedagogicznej w dniu 24 marca 2020 r.  

 

 

Katarzyna Glinka 

Dyrektor SP 264 


