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Podstawą realizacji nauczania na odległość jest wdrożenie uczniów do samodzielnej nauki 

bez angażowania rodziców, w czasie, który jest odpowiedni do ich możliwości i potrzeb. W tym 

okresie wszyscy nauczyciele są zobligowani do realizacji podstawy programowej. Nauczyciele 

wybierają tematy z podstawy programowej i realizując je mają na uwadze: ograniczenia wynikające 

ze specyfiki zajęć, możliwości psychofizyczne uczniów oraz zasady higieny pracy uczniów, w tym: 

przerwy w nauce, wybór nie tylko działań przy komputerze, ale również pracy z książką, 

podręcznikiem, ćwiczeniami, korzystanie z poleconych przez MEN zasobów do nauczania zdalnego 

i równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.   

  

I. KOMUNIKACJA POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI A UCZNIAMI I RODZICAMI. 

Odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i platformy Microsoft 365.  

W sytuacji, gdy rodzic nie odczytuje informacji przesłanych przez nauczyciela lub specjalistę 

poprzez Librus lub nie udziela niezbędnych informacji zwrotnych, nauczyciel przekazuje 

wiadomość wychowawcy, który w odstępie około tygodniowym podejmuje następujące działania:  

1) przesyła rodzicowi za pośrednictwem Librusa zobowiązanie do regularnego uczestnictwa 

jego dziecka w zajęciach szkolnych ze wszystkich przedmiotów oraz przypomina o zapisach 

w Wewnątrzszkolnym ocenianiu i możliwości nieklasyfikowania z przedmiotu; 

2) przesyła rodzicowi za pośrednictwem sekretariatu pismo zobowiązujące rodziców do 

skontaktowania się ze szkołą (załącznik nr 1); 

3) przesyła rodzicowi za pośrednictwem sekretariatu pismo wezwanie do realizacji obowiązku 

szkolnego (załącznik nr 2); 

4) kieruje sprawę na policję (załącznik nr 3). 

Indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do internetu wychowawca 

omawia z rodzicami /uczniami i zgłasza dyrekcji szkoły. 

 

II.  SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ  

1. Dokumentowanie zajęć 

1) Nauczyciele przedmiotowi 

a) nauczyciel wpisuje bieżącą realizację tematów w dzienniku Librus zgodnie z planem lekcji 

obowiązującym w czasie nauczania zdalnego, każdy temat oznacza: „licz do realizacji”. Przy 

wprowadzaniu planu lekcji uwzględnia informację, czy lekcja odbywa się w formie online 

czy zdalnej (wybierając salę zaznaczamy „on” lub „zd”) 

b) nauczyciel wprowadza do terminarza klasy każdą planowaną lekcję prowadzoną on-line 

c) nauczyciel, monitorując frekwencję, zaznacza uczniom obecność „NZ” lub nieobecność, jeśli 

uczeń nie zalogował się po upływie 10 minut 

d) spóźnienia do 10 minut nie mają konsekwencji w postaci punktów ujemnych w przypadku 

usprawiedliwienia przez rodzica. Nieobecności są usprawiedliwiane zgodnie z zapisami w 

statucie szkoły 

e) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych/wszystkich uczniów danej 

grupy nauczyciel w temacie lekcji wpisuje: „zajęcia nie odbyły się” i fakt ten zgłasza dyrekcji 

najpóźniej 10 min. po rozpoczęciu zajęć 

f) nauczyciel przedmiotowy, wpisując temat lekcji, pamięta o zaznaczeniu 

obecności/nieobecności nauczyciela wspomagającego 
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g) materiały do pracy dla uczniów i pracę domową nauczyciele wysyłają wg aktualnego planu, 

zamieszczając je jednocześnie w aplikacji Teams, w zakładce „zadania” oraz w dzienniku 

Librus w zakładce „dziennik - zadania domowe”. Odsyłanie prac uczniów powinno odbywać 

się w pierwszej kolejności przez aplikację Teams (zadania), w przypadku wystąpienia 

trudności poprzez Librus (zadania domowe), w ostateczności za pośrednictwem poczty MS 

365. 

2) Wychowawcy świetlicy  

a) wychowawcy świetlicy pracując stacjonarnie zgodnie z ustalonym przez kierownika 

świetlicy grafikiem dostosowanym do potrzeb organizacji pracy szkoły, wypełniają dziennik 

zajęć świetlicy szkolnej zgodnie z wytycznymi. Jednocześnie prowadzą dziennik Librus 

(zakładka moduły, świetlica, wykaz zajęć) w którym zamieszczają działania podjęte w ciągu 

całego dnia pracy 

b) wychowawcy świetlicy pracujący zdalnie, w dzienniku Librus (zakładka „moduły, świetlica, 

wykaz zajęć”) umieszczają informacje dotyczące działań podjętych każdego dnia, 

przygotowanych materiałów, zadań, quizów, podjętych szkoleń, przeprowadzonych 

konkursów, uczestnictwa w zespole wychowawców świetlicy itp). Wszyscy wychowawcy 

świetlicy w każdym tygodniu wysyłają do dzieci ze swoich grup materiał opracowany 

zgodnie z planem pracy dydaktyczno - wychowawczej w świetlicy (poprzez Librus, do 

wiadomości kierownika świetlicy). 

3) Specjaliści i nauczyciele wspomagający  

a) psycholog/pedagog prowadzą dziennik elektroniczny jak dotychczas oraz dziennik zajęć 

dodatkowych (DZD), dokumentując zajęcia z uczniami  

b) terapeuta pedagogiczny/logopeda/terapeuta/SI jak dotychczas prowadzi dziennik zajęć 

dodatkowych (DZD),  

c) nauczyciel wspomagający prowadzi dziennik zajęć dodatkowych (DZD), w którym 

dokonuje konkretnych wpisów dotyczących swoich działań, zgodnie z obowiązującym 

planem lekcji. W temacie lekcji wpisuje nazwę przedmiotu oraz wybiera formę prowadzonej 

lekcji - „on” lub „zd”.  

d) specjalista wprowadza do terminarza klasy każde planowane zajęcia prowadzone on-line 

4) Nauczyciele oddziałów przedszkolnych 

W sytuacji, która uniemożliwia bieżące dokumentowanie pracy w dzienniku papierowym, 

realizację zajęć nauczyciele odnotowują w dzienniku Librus, wpisując treść przesyłanych 

rodzicom informacji, czas pracy, w zakładce „dodatkowe godziny nauczyciela, praca 

zdalna”; po powrocie do szkoły w dzienniku papierowym dokonują adnotacji: „w dniach 

od...do... zawieszenie zajęć stacjonarnych, zajęcia realizowane w formie zdalnej, a ich 

przebieg dokumentowany w dzienniku elektronicznym Librus (dodatkowe godziny 

nauczyciela, praca zdalna)”. 

2. Narzędzia wykorzystywane w pracy zdalnej 

Lp. Zespół nauczycieli Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć 

1. języka polskiego, historii, 

biblioteki  

Microsoft 365, Librus; 
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 Flipbook, GWO „Między Nami”, multibook Nowa Era „Nowe słowa 

na start”; Szkoła w Chmurze;  padlet,  e-podreczniki.pl, gry 

dydaktyczne, Wordwall.net,  www.dyktanda.net,  www.ortografka.pl,  

www.vod.tvp.pl, TVP Kultura, EQURS;  

strony internetowe: www.ortograf.pl, www.ortografka.pl, 

www.dyktanda.online, www.dyktanda.net, www.dyktanda.pl, 

www.lektury.gov.pl, www.eszkola.tvp.pl  

gry i quizy dydaktyczne: www.pisupisu.pl, www.kahoot.com, 

www.learningapps.pl, www.wordwall.net, · e- book Nowa Era;  

filmy dokumentalne i fabularne - ekranizacja lektur szkolnych. 

2. języków obcych  

 

j. angielski  

ekreda.pl; Klikanowo; NinatekaEdu, Zamiastkserówki.edu.pl, Szkoła 

Ucząca się - Nauczyciel/ka I klasa, Eduelo.pl, Microsoft Teams, 

wordwall.net, LearningApps.org, ePanel Pearson, epodrecznik.pl, 

Youtube.pl, quizlet.com, supersimple.com, Kahoot.com, 

MyEnglishLab, english-hilfen.de, learnenglishkids.britishcouncil.org 

3. edukacji wczesnoszkolnej  Epodreczniki.pl; strona Centrum Nauki Kopernik; lektury.gov.pl; 

Serwis Muzykoteka Szkolna; Serwis Telewizji Polskiej; Serwis Polskie 

Radio Dzieciom; Matzoo.pl; Pisupisu.pl; zdobywcywiedzy.pl; 

Squla.pl; miastodzieci.pl; nowaera.pl; Matematyczne ZOO, 

bing.com/videos, domowyprzedszkolak.pl, Eprzedszkolaki.pl, 

klikankowo, zamiastkserówki, printerest 

4. nauk przyrodniczych  

 

Microsoft Teams, epodreczniki.pl, dlanauczycla.pl, Microsoft Forms, 

testportal.pl, quizizz, learningapps.org, wsipnet.pl, wordwall.net, 

kahoot.com 

5. przedmiotów artystyczno-

technicznych  

 

 Librus, Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, Teams), You Tube, e-

podreczniki.pl. platforma edukacyjna MEN, Pinterest 

6. wychowania fizycznego 

 

Scholaris.pl, ncez.pl, runningperformance.pl, ewf.h1.pl, wordwall.net, 

e.wychowanie.pl, loom.pl (aplikacja na komp do przegladarki Chrom), 

avatarmaker, genially, Canva - ulotki,plakaty informacyjne, 

jiksawplanet.com - układanki,puzzle 

7. religii i etyki  

 

portal katechetyczny.pl, wydawnictwo katechetyczne diecezji 

warszawsko praskiej, E-podręczniki, kahoot.pl, filmy o tematyce 

religijnej, You Tube.pl 

8. wychowawców oddziałów 

przedszkolnych  

 

E-podreczniki.pl, strona Centrum Nauki Kopernik, lektury.gov.pl, 

Serwis Muzykoteka Szkolna, Serwis Telewizji Polskiej, Serwis Polskie 

Radio Dzieciom, Matzoo.pl, Pisupisu.pl, zdobywcy wiedzy.pl, 

Squla.pl, miastodzieci.pl, nowaera.pl, Matematyczne ZOO, 

bing.com/videos, domowyprzedszkolak.pl, Eprzedszkolaki.pl, 

klikankowo, zamiastkserówki, printerest 

9. matematyki i informatyki  

 

Strona internetowa wydawnictw GWO z matematyki oraz Nowa Era  

z informatyki (dostęp do e-podręcznika); epodreczniki.pl, 

http://www.ortografka.pl/
http://www.vod.tvp.pl/
http://www.eszkola.tvp.pl/
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pistacja.tv, YouTube – wykłady Tomasza Gwiazdy, lekcje zdalne 

gov.pl; Quizizz, kahoot.pl, MS Forms, matzoo.pl; Szaloneliczby.pl., 

LearningApps 

10. specjalistów  

 

materiały udostępnione lub polecane przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Kuratorium Oświaty, a także 

materiały pozyskane z innych źródeł pod warunkiem poszanowania 

praw autorskich oraz dostosowania treści do indywidualnych potrzeb 

uczniów oraz celu zajęć. 

Autyzm.laif, Autyzmwszkole.com, Kampania Trzeźwy Umysł, 

www.emocjedziecka.pl, www.smallsteps.pl, www.wordwall.net, 

Superbelfrzy.pl, Logomiaupedia, Logopedia praktyczna, Printoteka, 

Logopestka, e-pedagogika.pl, www.ortografka.pl, www.pisupisu.pl, 

www.wladcyslow.gow.plwww.szaloneliczby.pl 

11. wspomagających  

 

Microsoft Teams, Microsoft Whiteboard, YouTube, Messenger, Skype 

https://wordwall.net/pl/, https://learningapps.org/, 

https://www.nowaera.pl/ (podręcznik), https://portal.librus.pl/szkola, 

https://quizlet.com/pl, https://quizizz.com/, 

http://pisupisu.pl/,https://szaloneliczby.pl/, https://dyktanda.pl/, 

https://pl.padlet.com/, https://www.matzoo.pl/, www.gwo.pl 

Strony proponowane przez MEN 

12. świetlicy  

 

Microsoft Teams, Kahoot.com, wordwall.net, SuperKid, 

Eduzabawy.pl, jigsawplanet.com 

3. Dostępność narzędzi teleinformatycznych, bezpieczne z nich korzystanie i ochrona danych 

osobowych 

a) w przypadku trudności w realizacji pracy zdalnej, pracownicy szkoły mają możliwość 

skorzystania ze sprzętu elektronicznego i telefonu dostępnego w budynku szkoły przy ul. Leśnej 

Polanki, Sprawnej 28 i Sprawnej 35A w godzinach swojej pracy, po uprzednim uzgodnieniu  

z dyrekcją szkoły; 

b) podczas pracy w budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do zachowania zasad 

bezpieczeństwa dotyczących ochrony przed koronawirusem; 

c) lekcje mogą być prowadzone poza siedzibą szkoły z wykorzystaniem prywatnego sprzętu 

spełniającego wymogi bezpieczeństwa m.in. aktualnego systemu operacyjnego z wiarygodnych 

źródeł, programów antywirusowych, dokonanych niezbędnych aktualizacji; zaleca się 

skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności oraz 

założenie odrębnych kont w przypadku korzystania z komputera przez kilku użytkowników; 

d) należy przestrzegać obowiązujących procedur postępowania z dokumentami papierowymi 

wykorzystywanymi w trakcie zdalnego nauczania tj. m.in. bezpieczne przechowywanie 

dokumentacji, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, nieudostępnianie osobom 

nieupoważnionym; zabrania się nagrywania lub wykonywania zdjęć, w tym wizerunków 

nauczycieli i uczniów, a także danych osobowych pozyskiwanych podczas lekcji; 

e) należy zwrócić uwagę na treść udostępnianych informacji; niedopuszczalne jest podawanie 

wrażliwych informacji o uczniu szerszemu gronu odbiorców; w przypadku wysyłania 

http://www.emocjedziecka.pl/
http://www.smallsteps.pl/
http://www.wordwall.net/
http://www.ortografka.pl/
http://www.pisupisu.pl/
http://www.wladcyslow.gow.pl/
http://www.szaloneliczby.pl/
https://wordwall.net/pl/#_blank
https://learningapps.org/
https://www.nowaera.pl/#_blank
https://portal.librus.pl/szkola
https://quizlet.com/pl#_blank
https://quizizz.com/#_blank
http://pisupisu.pl/#_blank
https://szaloneliczby.pl/#_blank
https://dyktanda.pl/#_blank
https://pl.padlet.com/#_blank
https://www.matzoo.pl/
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wiadomości pocztą elektroniczną należy upewnić się, czy wysyłamy do właściwego adresata, a 

w przypadku wysyłania wiadomości do kilku adresatów należy korzystać z opcji UDW; 

f) nauczyciele zobowiązani są do zabezpieczenia informacji oraz danych osobowych 

pozyskiwanych przez nich podczas lekcji online przed udostępnieniem tych informacji osobom 

nieupoważnionym, a także danych w przesyłanych wiadomościach; 

g) planując zajęcia w aplikacji Teams, nauczyciel w zakładce opcje spotkania nadaje odpowiednie 

uprawnienia uczestnikom spotkania, jednocześnie korzystając z różnorodnych platform, 

nauczyciel powinien pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa; 

h) nauczyciel powiadamia informatyka lub osobę do tego upoważnioną, o problemach technicznych 

związanych z przeprowadzeniem lekcji online; w przypadku utraty dostępu do ww. aplikacji i 

systemów lub innej przyczyny braku możliwości przeprowadzenia lekcji online należy 

powiadomić dyrektora szkoły lub upoważnionego pracownika;  

i) w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nauczyciel powiadamia dyrektora lub 

osobę do tego upoważnioną; o fakcie powiadamiany jest również inspektor ochrony danych; 

j) w przypadku trudności w realizacji przez uczniów pracy zdalnej (brak sprzętu komputerowego) 

rodzice uczniów mają możliwość wnioskowania o wypożyczenie sprzętu elektronicznego ze 

szkoły; 

k) rodzice tych uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mogą wnioskować o zorganizowanie 

zajęć na terenie szkoły (załącznik nr 4)  

 

4.  Organizacja pracy z uczniami 

1) oddziały przedszkolne 

Dzieciom kształconym na odległość - w wariancie zarówno stacjonarnym, mieszanym jak  

i zdalnym - każdego dnia przesyłane są materiały do realizacji pod kontrolą opiekunów, 

zgodnie z obowiązującym planem zajęć. 

Zajęcia na terenie szkoły w trybie mieszanym i zdalnym organizowane są na wniosek        

(załącznik nr 5): 

a) rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

b) rodziców 

-  zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

- realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  

  zwalczaniem COVID-19, 

 - pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

- wykonujących działania ratownicze, 

- zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  

  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.  

  poz. 1876 i 2369), 

 - zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a  

  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

  - zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  

  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których  

  w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
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- zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  

  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach  

  preadopcyjnych,  

- zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizujących zadania na terenie tych  

  jednostek 

 

2) klasy I – III 

a) w wariancie stacjonarnym podczas realizacji zajęć może się zdarzyć łączona forma 

pracy z uczniami. Nauczyciel prowadzi zajęcia w klasie zgodnie z planem lekcji  

i jednocześnie online łączy się z uczniem przebywającym w domu (uczeń przebywający 

na kwarantannie, uczeń przewlekle chory) przy użyciu kamerki; 

b) w wariancie mieszanym w budynkach szkoły przy ul. Sprawnej 28 i Sprawnej 35 A  

w zajęciach stacjonarnych na każdej zmianie uczestniczą uczniowie z połowy 

przewidzianych w planie lekcji klas, w danym tygodniu; uczniowie z pozostałych klas są 

objęci nauczaniem online, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, przy czym jednostka 

zajęciowa online trwa 30 minut, a realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się 

poprzez przesyłanie uczniom zadań do wykonania; zajęcia specjalistyczne odbywają  

w formie zdalnej – online lub poprzez przesyłanie materiałów do pracy, po uzgodnieniu  

z rodzicami. 

c) w wariancie zdalnym wychowawcy klas codziennie prowadzą zajęcia online zgodnie  

z obowiązującym planem lekcji, przy czym jednostka zajęciowa online trwa 30 minut,  

a realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się poprzez przesyłanie uczniom 

zadań do wykonania. 

 

3) klasy IV - VIII  

a) w wariancie stacjonarnym podczas realizacji zajęć może się zdarzyć łączona forma pracy z 

uczniami. Nauczyciel prowadzi zajęcia w klasie zgodnie z planem lekcji i jednocześnie 

online łączy się z uczniem przebywającym w domu (uczeń przebywający na kwarantannie, 

uczeń przewlekle chory) przy użyciu kamerki 

b)  w wariancie mieszanym uczniowie pracują wg planu: j. polski 3g. stacjonarnie,  

2 g. zdalnie, j. angielski 2g. stacjonarnie, 1g. zdalnie, matematyka 2g. stacjonarnie, 2 g. 

zdalnie, wf 3g. stacjonarnie, 1g. zdalnie, pozostałe przedmioty prowadzone są zdalnie. 

Nauczyciel mający 2g./tyg. (np. fizyka) prowadzi co najmniej 1 lekcję online w tygodniu, 

nauczyciel mający 1g./tyg. (np. muzyka) prowadzi co najmniej 1 lekcję online/dwa 

tygodnie. Godzina wychowawcza, odbywa się online w każdym tygodniu. Zajęcia 

prowadzone są według zmienionego planu lekcji.  

c) w wariancie zdalnym wszystkie zajęcia odbywają się w formie zdalnej według zmienionego 

planu. Nauczyciele mający 5 g./tyg. prowadzą 3g./tyg. zajęć online; 3-4g./tyg. prowadzą 

2g./tyg. zajęć online; 2./tyg. prowadzą 1g./tyg. zajęć online; 1g./tyg. prowadzą 1g./dwa 

tygodnie zajęć online. Godzina wychowawcza odbywa się online w każdym tygodniu 

 

4) Inne formy kształcenia tj. ZI, NI, ZŚK, IPN w wariancie mieszanym i zdalnym 

nauczyciel realizuje w formie online lub przesyłając materiały do samodzielnej realizacji 

zgodnie z tygodniowym planem lekcji danego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

5) realizacja zajęć dodatkowych: OKE, ZDW, kół zainteresowań będzie uzgodniona 

indywidualnie pomiędzy dyrektorem i nauczycielem. 
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6) w wariancie mieszanym i zdalnym dyrektor informuje nauczyciela, któremu przyznano 

godziny ponadwymiarowe, czy ich realizacja jest niezbędna. W tym czasie może ulec 

zmianie przydział i zakres obowiązków. 

III. OCENIANIE POSTĘPÓW W NAUCE I OCENIANIE ZACHOWANIA 

W statucie szkoły oraz w przedmiotowym ocenianiu zostały doprecyzowane zapisy dotyczące 

monitorowania postępów uczniów i oceniania w sytuacji pracy zdalnej. 

IV. TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA 

 Nauczyciele realizują program nauczania zgodnie z rozkładem materiału. 

V. DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELA  

1. dla uczniów - zgodnie z obowiązującym planem lekcji, 

2. dla rodziców - zgodnie z kalendarzem szkolnym, a także możliwość indywidualnego kontaktu, 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 

3. w razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji zdalnie bądź na terenie szkoły. 

VI. SPOSÓB MODYFIKACJI ZESTAWÓW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

Nauczyciele nie zgłosili konieczności modyfikacji. 

VII. SPOSÓB MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW, WERYFIKACJI WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI, A TAKŻE INFORMOWANIA O NICH UCZNIÓW I RODZICÓW 

Szczegóły są zawarte w PO z poszczególnych przedmiotów.  

VIII. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY, POPRAWKOWY I SPRAWDZIAN WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI 

Wyżej wymienione egzaminy i sprawdzian przeprowadzane są zgodnie ze statutem szkoły w formie 

uwzględniającej aktualne przepisy epidemiczne.  

IX. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – praca z uczniem 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do przesłania z wyprzedzeniem nauczycielowi 

wspomagającemu materiałów do planowanej lekcji, w celu dostosowania ich do potrzeb  

i możliwości uczniów z orzeczeniem.  

2. Formy i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. Dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w miejscu zamieszkania z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, zajęcia mogą zostać 

zorganizowane na terenie szkoły na wniosek rodziców (załącznik nr 6). 

X. SPOSÓB ORGANIZACJI PRACY SPECJALISTÓW Z UCZNIAMI OBJĘTYMI 

POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

1. Uczniom odbywającym zajęcia specjalistyczne w formie zdalnej, co najmniej jeden raz  

w tygodniu specjaliści przesyłają materiały i zadania do pracy w domu oraz co najmniej raz na 

dwa tygodnie organizują zajęcia on-line lub przesyłają materiał wideo – jeśli udział dziecka  

w zajęciach online zadeklarował rodzic. 
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2. Godziny i forma odbywania zajęć zdalnych są ustalane w taki sposób, aby każdy uczeń miał 

możliwość w nich uczestniczyć, tzn. nie kolidują z planem lekcji, w miarę możliwości zgodnie 

z planem obowiązującym w trybie stacjonarnym. 

3. W przypadku przedłużającej się nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach 

(powyżej dwóch zajęć), specjalista kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia 

przyczyn nieobecności. 

XI. SPOSÓB ORGANIZOWANIA OPIEKI  

1. Oddziały przedszkolne 

Opieka organizowana jest na wniosek (załącznik nr 5) 

a) rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) rodziców 

-  zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

- realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

- pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,   

- wykonujących działania ratownicze, 

 - zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  

  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.  

  poz. 1876 i 2369), 

 - zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a  

  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

  - zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  

  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których  

  w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  

  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach  

  preadopcyjnych,  

- zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizujących zadania na terenie tych  

  jednostek 

 

2. Klasy I-III 

Opieka organizowana jest na wniosek rodziców (załącznik nr 7) 

-  zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

- realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

- realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, 

- pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,   

- wykonujących działania ratownicze, 

 - zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  

  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.  

  poz. 1876 i 2369), 

 - zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a  

  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 



 

10 

 

  - zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  

  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których  

  w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  

  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach  

  preadopcyjnych,  

- zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizujących zadania na terenie tych  

  jednostek 

 

XII.  LISTA OSÓB Z PODWYŻSZONEGO RYZYKA 

1. Uczniowie – lista znajduje się w portfolio wychowawcy; 

2. Nauczyciele/pracownicy - lista znajduje się w kadrach. 

XII. NADZÓR PEDAGOGICZNY  

Dyrekcja w formie zdalnej na bieżąco monitoruje i nadzoruje pracę nauczycieli.  

Spacer edukacyjny – ma na celu uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:  

1. Czy nauczyciel jest przygotowany do lekcji? 

3. Czy podany został cel lekcji? 

4. Czy nauczyciel posługuje się narzędziami do nauki zdalnej (bardzo dobrze, dobrze, 

niewystarczająco dobrze)? 

5. Czy nauczyciel panuje nad ładem i porządkiem podczas lekcji? 

6. Czy uczniowie znają i stosują zasady obowiązujące podczas pracy zdalnej? 

Dyrektor na bieżąco omawia z nauczycielami trudności w prowadzeniu zajęć w zakresie: sprzętu, 

umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się na odległość technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, pracy z uczniem 

niepełnosprawnym, obciążenia uczniów podczas realizacji zajęć treści podstawy programowej, 

czasu spędzanego przed komputerem, oceniania uczniów, zapewnienia bezpieczeństwa podczas 

korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikacji z rodzicami 

Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym dokumencie reguluje statut szkoły. 
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załącznik nr 1 

 

 
 

Warszawa, dn. ...... 

SP154 .......  

Sz. P. .……………………… 

…………………………………….. 

.……………………………………. 
adres zamieszkania 

PISMO ZOBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW  

DO SKONTAKTOWANIA SIĘ ZE SZKOŁĄ 

Od dnia 26 października 2020 r./22 marca 2021 r. nauka jest realizowana na odległość  

w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

W związku z powyższym rodzice zobowiązani są do systematycznego realizowania obowiązku 

szkolnego przez dziecko poprzez udział w zajęciach zdalnych i online, odczytywanie wiadomości 

przesyłanych przez nauczycieli i dyrekcję za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, oraz 

monitorowanie tego procesu. 

Z uwagi na fakt, iż nadsyłane poprzez dziennik elektroniczny Librus wiadomości nie są przez 

Panią/Pana odczytywane dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 154 zobowiązuje Panią/Pana do niezwłocznego skontaktowania się drogą elektroniczną  

z wychowawcą klasy …………., a przy braku takiej możliwości – do kontaktu telefonicznego  

z sekretariatem szkoły celem ustalenia możliwych sposobów bieżącego komunikowania się. 

Z poważaniem: 
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załącznik nr 2 

 

 
 

Warszawa, dn. …………………  

 
SP154…........  

Sz. P. .……………………… 

…………………………………….. 

.……………………………………. 
adres zamieszkania 

WEZWANIE DO REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) 

2. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1201 ze zm.) 

3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201 ze zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 

kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1526) 

5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów 

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1305, z 

2017 r. poz. 469) 

wzywam Państwa do realizacji obowiązku szkolnego poprzez dopilnowanie udziału 

....................................................................  

(imię i nazwisko ucznia) 

w zajęciach szkolnych w formie kształcenia na  odległość. 

 

Niespełnienie wymienionego obowiązku spowoduje konsekwencje zawarte w wyżej 

wymienionych dokumentach względem rodziców dziecka oraz w statucie szkoły, łącznie  

z nieklasyfikowaniem ucznia. 

 
Podpis wychowawcy 
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załącznik nr 3 

 

Warszawa, dnia ......… 

SP154. . . . 

Sz. P. Podkomisarz Leszek Telak 

Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii 

Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI 

ul. Jagiellońska 51  

03-301 Warszawa 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie  

ul. Leśnej Polanki 63/65, na podstawie art. 4.1 ustawy z dnia 26 października 1982r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich zawiadamia o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez 

........................................................... ur. .......…………., zam. ..........................................…... 

córki/syna…................................................  
                     (dane rodziców) 

Uzasadnienie: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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załącznik nr 4  

 

 

Warszawa, dnia ……….……… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………..………………………          
  Imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania           

 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi  nr 154 

                   ul. Leśnej Polanki 63/65 

             Warszawa 

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU  

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NA TERENIE SZKOŁY 

 

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie udziału w zajęciach ……………………….…………. 
                                                                                                                                                 (wskazać rodzaj i nazwę zajęć) 

prowadzonych na terenie szkoły  przez …………………………………………………………… 
                                                                              (imię i nazwisko prowadzącego) 
mojemu dziecku ……………………………………………………………………… …………ucz.kl……….................... 

                                                                                   (imię i nazwisko) 

w dniach …………………………………………..w godzinach …………… 

 

Uzasadnienie braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w miejscu zamieszkania ucznia: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

……….………………... 

………………………… 
(czytelne podpisy obojga rodziców 
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załącznik nr 5 

 

Warszawa, dnia ……….……… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………..………………………          
  Imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania           

 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi  nr 154 

                   ul. Leśnej Polanki 63/65 

             Warszawa 

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU  

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NA TERENIE SZKOŁY 

 

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie udziału w zajęciach ……………………….……… 
                                                                                                                                                 (wskazać rodzaj i nazwę zajęć) 

na terenie szkoły  przez mojemu dziecku …………………………………………oddział   ……..                              
                                                                                                                      (imię i nazwisko)                                                              

w dniach ……………………………………….…….……… w godzinach ……………………... 

Oświadczam, że (podkreślić właściwe spośród poniższych): 

1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2) oboje rodzice / jeden rodzic: 

 - jest zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

 - realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

 - realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19, 

 - pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 - wykonuje działania ratownicze, 

 - jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  

  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 

- jest zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a  

  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

  - jest zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  

  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których  

  w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 - jest zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  

  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

- jest zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- jest zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizuje zadania na terenie tych  

  jednostek 

 

 

……….……………………. 

…………………………….. 
(czytelne podpisy obojga rodziców) 
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załącznik nr 6  

 

 

Warszawa, dnia ……….……… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………..………………………          
  Imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania           

 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi  nr 154 

                   ul. Leśnej Polanki 63/65 

             Warszawa 

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE DZIECKU  

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NA TERENIE SZKOŁY 

 

Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie udziału w zajęciach ……………………….…………. 
                                                                                                                                                 (wskazać rodzaj i nazwę zajęć) 

prowadzonych na terenie szkoły  przez …………………………………………………………… 
                                                                              (imię i nazwisko prowadzącego) 
mojemu dziecku ……………………………………………………………………… …………ucz.kl……….................... 

                                                                                   (imię i nazwisko) 

posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność w dniach …………………………………………..     w godzinach …………… 

 

Uzasadnienie: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

 

……….……………………. 

…………………………….. 
(czytelne podpisy obojga rodziców 
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załącznik nr 7 

 

Warszawa, dnia ……….……… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………..………………………          
   Imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania  

                                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej  

                                                                              z Oddziałami Integracyjnymi  nr 154 

                   ul. Leśnej Polanki 63/65 

             Warszawa 

 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ ŚWIETLICOWĄ 

 

 Zwracam się z wnioskiem o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka 

  ……………………………………………………………….... oddział …………………       

                                                     (imię i nazwisko) 

w dniach ……………………………………….…… w godzinach …………………... 

 

Oświadczam, że oboje rodzice / jeden rodzic*:  

- jest zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

 - realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

 - realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i  zwalczaniem COVID-19 

- pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

  - wykonuje działania ratownicze, 

 - jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  

  art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.  

  poz. 1876 i 2369), 

 - jest zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a  

  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

  - jest zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom  

  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których  

  w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- jest zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych  

  placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, w interwencyjnych ośrodkach  

  preadopcyjnych,  

- jest zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

- jest zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy  

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizuje zadania na terenie tych  

  jednostek 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dziecko będzie w ww. dniach jadło obiad:  

TAK/NIE* (obiad będzie wydawany, jeżeli opieką świetlicową objętych zostanie co najmniej kilkoro dzieci) 

……….……………………. 

…………………………….. 
(czytelne podpisy obojga rodziców) 

 
* właściwe zaznaczyć 

 


