
Zasady organizacji
Szkoły Podstawowej nr 143
im. Stefana Starzyńskiego

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość

od 26 października 2020 r. do odwołania.



Podstawy prawne 

• USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 poz. 1845)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020. poz. 910 i 1378)

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 410), 

• Rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19



ZASADY ORGANIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w 
WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE 
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z 
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

• I. Przepisy ogólne

• II. Zadania nauczyciela, wychowawcy, dyrektora, 

• III. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i 
umiejętności uczniów,

• IV. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia

• V. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 
uzyskanych przez ucznia ocenach 

• VI. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły

• VII. Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość



I. Zasady ogólne 

• Od  9 listopada 2020 – do odwołania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty odbywa się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

• Kształcenie zdalne odbywa się według dotychczasowego planu zajęć.

• Każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z rozkładem lekcji i przerw, czyli 8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 11.55, 
13.00, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50

• Lekcje trwają po  45 minut. W czasie ich trwania uczniowie powinni mieć możliwość pracy  w 
parach, grupach, samodzielnej.  Efekty pracy samodzielnej czy grupowej powinny być 
monitorowane/sprawdzone. Na czas pracy samodzielnej  uczeń może odejść od monitora, ale 
powinien mieć możliwość uzyskania od nauczyciela porady, wskazówek. Jeśli nauczyciel 
przeznacza na pracę samodzielną lub grupową  ostatnią część lekcji, na jej zakończenie łączy się z 
uczniami  w celu sprawdzenia efektów i podsumowania.

• Pracę domową uczniowie odsyłają nauczycielom z wykorzystaniem aplikacji Classroom. 

• Nauczyciele realizujący indywidualne ścieżki przedmiotowe zakładają dla uczniów kursy i generują 
linki do Google Meet (w Classroom) do zajęć z przedmiotów, które w ramach tych ścieżek 
realizują. Kontaktują się z uczniami, by indywidualne lekcje mogły odbywać się zgodnie z planem.



Higiena pracy umysłowej –zasady ogólne

• Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów 
przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych 
nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed 
monitorem komputera.

• Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań 
dodatkowych dla chętnych. 

• W związku z tym, że uczniowie poświęcą więcej czasu na naukę języka 
polskiego, języków obcych, matematyki, geografii, przyrody/biologii, 
fizyki, chemii, czy historii i WOS-u, nie zadaje się prac domowych z 
WF-u, techniki, plastyki, religii, etyki, muzyki, edukacji dla 
bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie, informatyki.



Zasady ogólne – przydział godzin 
nauczycielom
• Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w 
przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin 
ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 



II. Zadania nauczyciela, wychowawcy

• Nauczyciel prowadzi lekcje on-line z klasą, którą uczy danego przedmiotu, w 
aplikacji Google Meet. Powinien objaśnić uczniom treści i zadania, które 
uczniowie będą wykonywali w dalszej części lekcji w ramach pracy samodzielnej.

• Link zapraszający uczniów na zajęcia zdalne (w tym dla uczniów realizujących 
niektóre przedmioty w formie zindywidualizowanych ścieżek kształcenia) w 
Google Meet dla danej klasy nauczyciel umieszcza w aplikacji Classroom.

• Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

• Mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o 
osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

• Rodzice kontaktują się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny lub pocztę 
służbową. 



Zadania nauczycieli cd.

• Nauczyciele, mając na uwadze rozmaite usterki sprzętowo-komputerowe, dla 
nieobecnych lub chcących powtórzyć lekcję, zamieszczają w Google Classroom po 
każdej lekcji:

- cel, 

- kryteria sukcesu,

- prezentacje/ materiały z lekcji przeprowadzanych w Google Meet

- zadania do wykonania, 

- przekazanie wybranych prac do IZ/ oceny

Nauczyciele przedmiotowi mogą na prośbę wychowawcy klasy dodać go jako 
drugiego nauczyciela do swoich zajęć na Classroom, by mógł on obserwować ich 
postępy.



Zadania wychowawcy

• Wychowawca jest moderatorem tej grupy. Ściśle współpracuje z 
nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz rodzicami. 

• Monitoruje obecności jego uczniów na lekcjach oraz postępy w nauce. 
Ściśle współpracuje w tym zakresie z rodzicami.

• Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z 
nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o 
formie i terminach tych konsultacji; 



Nauczyciele oddziału przedszkolnego, klas I-III

• Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  
ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.

• Nauczyciele oddziałów I-III prowadzą zajęcia zdalnie według planu lekcji na 
rok szkolny 2020/2021.

• Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej łączą się z uczniami na czas trwania 
lekcji w danym dniu. Czas pracy w Google Meet powinien być dzielony. O 
sposobie podziału czasu decyduje nauczyciel, uwzględniając możliwości 
psychofizyczne dzieci oraz zakres omawianych treści. Lekcje powinny trwać 
od 30 do 45 min.  Uczeń powinien mieć możliwość pracy samodzielnej oraz 
w parach i grupach. Wyniki pracy samodzielnej, podobnie jak wyniki pracy 
w parach lub grupach powinny być monitorowane/sprawdzone przez 
nauczyciela.

• Materiały z lekcji umieszczane są w classroom.



Nauczyciele oddziału przedszkolnego, klas I-III cd.

• Lekcje religii, etyki, języka angielskiego odbywają się według planu 
lekcji w wymiarze 2 razy 30 minut w aplikacji Google Meet oraz 
uwzględniają samodzielne rozwiązywanie zadań 2x15 min. Łączny czas 
trwania lekcji wynosi 45 min. Pod koniec lekcji nauczyciel łączy się z 
uczniami w celu monitorowania/sprawdzenia pracy samodzielnej.

• Z religii i etyki nie zadaje się prac domowych.



Nauczyciele specjaliści, biblioteki, świetlicy

• Nauczyciele specjaliści oraz biblioteki dostosowują swoją pracę do 
potrzeb uczniów i szkoły. W trakcie nauczania zdalnego przez 2 lub 3  
dni w tygodniu  wspomagają pracę świetlicy (praca stacjonarna), 
natomiast pracę zdalną planują na lub 3 lub 2 dni.

• W celu ustalenia szczegółowych zasad nauczyciele się  z kierownikiem 
świetlicy.

• Nauczyciele świetlicy pracują stacjonarnie wg grafiku przygotowanego 
przez kierownika świetlicy



Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:

• ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i 
poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły, 

• organizowania konsultacji stacjonarnie lub online, 

• świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie 
trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności otoczenia opieką 
uczniów, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji 
stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,



Obowiązki pedagoga/psychologa cd.

- inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych,

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

- otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności

z adaptacją do nauczania zdalnego,

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach

odpowiednich do nauczania zdalnego,

- wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych

uczniów w kontekście nauczania zdalnego.



Brak możliwości pracy na odległość

• W przypadku szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie 
dotyczącym klas I-VIII, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na 
brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma 
obowiązek:

1) zorganizować zajęcia w szkole

lub

2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość na terenie szkoły



Zadania nauczyciela - tygodniowy zakres 
treści nauczania
• Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają tygodniowy 

zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 
oddziałach, wypełniając w dzienniku elektronicznym (do końca 
poprzedzającego tygodnia) wszystkie pola w „ZAPLANUJ LEKCJĘ”; 

• Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz 
realizują zadania i przesyłają do nauczyciela do piątku każdego 
tygodnia. 



Zadania n-li; modyfikacja programu; 

• W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela, 
nauczyciel zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy 
programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz 
przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.

• Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji 
programu nauczania w związku z nową organizacją procesu 
kształcenia.



III. Monitorowanie uczenia się

Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności 
uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej 
informacji zwrotnej do:

• odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,

• wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, 

• prac przesłanych do nauczyciela w Google Classroom.



Ocenianie

• W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące 
oceniania określone w Statucie Szkoły.

• Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów w 
czasie kształcenia na odległość są uzupełnieniem niniejszych zasad 
(znajdują się na stronie internetowej szkoły)

• Uczniowie  otrzymują ocenę kształtującą (Informację Zwrotną) o 
postępach w nauce oraz sumującą (ocena cyfrowa) w trakcie lekcji on-
line oraz z wybranych zadań wykonanych samodzielnie lub testów, 
sprawdzianów, wypracowań. 



Informacja o postępach w nauce i ocenach 

• Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w 
nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, podczas konsultacji, zdalnych zebrań.



Dokumentowanie zadań szkoły - obowiązek 
szkolny 

Dokumentując realizację podstawy programowej z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel odznacza obecność 
ucznia w dzienniku elektronicznym (nz):

W razie braku sprzętu komputerowego nauczyciel może połączyć się do 
platformy zdalnego nauczania, korzystając na terenie szkoły ze sprzętu 
do nauki zdalnej.



Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela 

Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez:
- uzupełnianie dziennika elektronicznego - wpisanie zaplanowanych i 
zrealizowanych tematów, potwierdzenie aktywności ucznia w nauczaniu 
zdalnym (nz); prowadzenie Classroom dla poszczególnych oddziałów.
- dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie 
szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych, w czasie 
zawieszenia nauczyciel ma obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej 
dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji 
właściwej po powrocie do szkoły,
- dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia,
- inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone 
zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.



VIII. Zasady zaliczania do wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

• Informuje się, że nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość otrzymują wynagrodzenie za 
pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. 

• W okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości 
do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku 
funkcyjnego.



Nadzór pedagogiczny

• W czasie wykonywania pracy na odległość nauczyciel podlega 
nadzorowi pedagogicznemu.

• W celu realizacji zadań wynikających z nadzoru nauczyciele 
udostępniają  linki do Google Meet oraz Classroom dyrektorowi 
szkoły.


