
Załącznik nr 3 

 

Procedura organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły 

 

1. W związku z czasowym zawieszeniem tradycyjnej stacjonarnej działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej,  wprowadza się nauczanie na odległość lub nauczanie 

hybrydowe. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji 

zadań szkoły odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Nauczyciele szkoły będą realizować zajęcia w ramach dotychczas 

obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz. 

3. Nauczycieli zobowiązuje się do poinformowania rodziców swoich uczniów o sposobie 

i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

Przekazywanie informacji będzie się odbywać za pomocą służbowych adresów e-mail do 

poszczególnych rodziców.  

4. Nauczyciele w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły realizują podstawę 

programową, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów 

(w tym objętych kształceniem specjalnym) i uwzględniając  

w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; dzienny 

rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości 

psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne 

odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, zgodnie z obowiązującym planem, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych z kształceniem bez ich 

użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 



5. Zadania dla uczniów powinny mieć charakter zestawu zadań lub zbioru pomysłów na 

zabawę, projektów plastycznych i technicznych, badawczych lub eksperymentów, 

stymulujących rozwój uczniów.  

6. Nauczyciele informują na bieżąco rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

realizacji zadań przez dziecko. 

7. Nauczyciele przygotowują dodatkowe propozycje zabaw i ćwiczeń dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Propozycje te przekazują indywidualnie pocztą elektroniczną lub w formie 

papierowej. 

8. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na podstawie przepisów odrębnych 

przyjmuje się, że uczniowie uczestniczący z zajęciach prowadzonych za pośrednictwem 

środków komunikacji na odległość są obecni za wyjątkiem tych uczniów, którzy nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby.  

9. Wśród rodziców jest przeprowadzona ankieta dotycząca dostępu uczniów do komputerów, 

ich wyposażenia oraz Internetu. 

10. Celem badania ankietowego jest uzyskanie informacji na temat posiadanego przez uczniów 

sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych, co pozwala na dostosowanie  

w czasie zdalnego nauczania programów wykorzystywanych w czasie nauki na odległość. 

11. W zależności od możliwości rodziców i szkoły ustala się narzędzia technologii 

informacyjnej ( platformy edukacyjne, komunikatory, aplikacje itp. ) spośród dostępnych 

na rynku rozwiązań niewymagających ponoszenia opłat przez rodziców.  

12. Ostatecznego wyboru oprogramowania wykorzystywanego przez uczniów i nauczycieli 

w czasie nauki zdalnej podejmuje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły, z 

uwzględnieniem zasady dostosowania oprogramowania do możliwości technicznych jak 

największej liczby uczniów.  

13. Szkoła określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

14. Fakt choroby ucznia potwierdza oświadczenie rodzica, które może zostać złożone za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, jak również ustnie za pośrednictwem telefonu 

do wychowawcy.  

15. Nauczyciele informują rodziców o możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz przekazują im informację o formie i terminach tych konsultacji. 

16. Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania rodziców nieposiadających poczty 

elektronicznej lub mających problem z dostępem do Internetu o podjętych działaniach 

związanych z nauczaniem na odległość w inny sposób niż za pomocą poczty internetowej 

(np. telefonicznie). 



17. W przypadku trudności rodziców i uczniów w odbieraniu informacji drogą elektroniczną, 

nauczyciele przygotowują materiały, karty pracy, zestawy zabaw, zadań w formie 

papierowej. Rodzice odbierają te materiały ze szkoły.  

18. Rodzice, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem mogą, po wcześniejszych 

ustaleniach z dyrektorem, wypożyczyć komputer ze szkoły na podstawie umowy użyczenia. 

19. Rodzice są zobowiązani monitorować pracę uczniów, kontaktować się na bieżąco 

z nauczycielami i wychowawcami w celu współdziałania w zakresie zdalnego nauczania. 

 

 


