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ZASADY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 236  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. IRENY SENDLEROWEJ  

W WARSZAWIE  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.  
1. Ilekroć w Zasadach realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 w roku szkol. 

2020/2021 jest mowa o:  

1) Szkole – rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 236 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie,  

2) Zasadach – rozumie się przez Zasady realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 236  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania Szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem covid-19 w roku szkol. 2020/2021,  

3) nauczycielu – rozumie się nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

nauczyciela przedmiotu, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela świetlicy, 

nauczyciela biblioteki zatrudnionego w Szkole Podstawowej 236 z Oddziałami 

Integracyjnymi im Ireny Sendlerowej w Warszawie,  

4) specjaliście – rozumie się psychologa, pedagoga, terapeutę pedagogicznego, logopedę, 

rehabilitanta zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie,  

5) pracowniku pedagogicznym – rozumie się nauczyciela edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotu, nauczyciela wspomagającego, 

nauczyciela świetlicy, nauczyciela biblioteki, psychologa, pedagoga, terapeutę 

pedagogicznego, logopedę, rehabilitanta zatrudnionego w Szkole Podstawowej 236  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, 

6) lekcji online – rozumie się bezpośrednie połączenie pracownika pedagogicznego  

z uczniami w aplikacji Teams.  

 

II. Warianty i modele kształcenia w Szkole w roku szkolnym 2020/2021:  
1. Wariant A – model tradycyjny  

W Szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują aktualne wytyczne GIS, MZ  

i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W tym modelu Sanepid może zaproponować 

dodatkowe rozwiązania organizacyjne dla Szkoły.  

2. Wariant B – Model hybrydowy (nauka odbywa się zdalnie i stacjonarnie)  

1) Decyzję o zawieszeniu zajęć podejmuje dyrektor Szkoły po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

2) Zajęcia mogą być zawieszone częściowo dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, 

klasy, etapu edukacyjnego oraz w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 
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Zawieszone zajęcia są wtedy realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

3) Wymagana jest w tym przypadku: zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

3. Wariant C – Model zdalny dla całej szkoły  

1) Decyzję o zawieszeniu zajęć na określony czas w całej Szkole i kształceniu  

na odległość (edukacji zdalnej) podejmuje dyrektor Szkoły po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

2) Wymagana jest w tym przypadku: zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

III. Sposoby komunikowania się: dyrektor-nauczyciel-specjalista-uczeń-rodzic 

obowiązujące we wszystkich modelach funkcjonowania Szkoły w roku szkolnym 

2020/2021 : 

1. Kanały komunikacji:  

1) komunikator dziennika elektronicznego Librus – informacje tekstowe,  

2) platforma Office 365 – wiadomości tekstowe w aplikacji Outlook i rozmowy online  

w aplikacji Teams.  

2. W terminarzu dziennika elektronicznego Librus umieszczane są linki do lekcji online  

w aplikacji Teams. 

3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-

nauczyciel, rodzic-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część 

dokumentacji przebiegu nauczania.  

 

IV. Sposób wykorzystania funkcjonalności platformy Office 365 we wszystkich 

modelach funkcjonowania Szkoły:   

1. Dyrektor, nauczyciele, specjaliści mogą:  

1) organizować spotkania grup nauczycieli, specjalistów,  

2) organizować zebrania z rodzicami uczniów klas,  

3) organizować spotkania z uczniami szkoły,  

4) organizować spotkania z rodzicami uczniów (konsultacje specjalistów),  

5) przekazywać dodatkowe materiały, zadania uczniom z wykorzystaniem 

funkcjonalności platformy,  

6) przesyłać lub zamieszczać w plikach materiały informacyjne na potrzeby 

odpowiednich pracowników pedagogicznych Szkoły.  

 

V. Sposób i tryb realizacji zadań Szkoły podczas hybrydowego lub zdalnego modelu 

pracy:  

1. W sytuacji podjęcia przez dyrektora Szkoły decyzji o zawieszeniu zajęć edukacyjnych/ 

specjalistycznych dla określonej grupy uczniów/pracowników szkoły, zadania edukacyjne  

i wychowawcze realizowane są przy pomocy platformy opartej na zbiorze aplikacji i usług 

dostępnych z serwerów Microsoft Office 365 oraz dziennika elektronicznego Librus.  

2. Proces edukacyjno-wychowawczy realizowany jest przez uczniów oddziałów 

przedszkolnych i klas 1-8 zgodnie z aktualnym tygodniowym planem zajęć, przyjętym  

na podstawie odrębnych przepisów.  
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3. Nauczyciel przedmiotu, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma obowiązek 

prowadzić wszystkie lekcje w trybie online. 

4. Lekcja online trwa do 30 minut:  

1) w przypadku objęcia nauczaniem zdalnym oddziałów 0-8, lub tylko klas 4-8, lub tylko 

klas 0-3 – lekcje online odbywają się wg dzwonków w wersji C, 

2) w przypadku objęcia nauczaniem zdalnym pojedynczych klas – lekcje online 

odbywają się wg dzwonków w wersji A, 

3) podczas nauczania zdalnego nauczyciel może powadzić lekcje o innej godzinie niż 

wskazuje plan lekcji – po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły. 

5. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotu oraz specjaliści szkolni zobowiązani są  

do utworzenia lub aktualizacji składu swoich zespołów w aplikacji Teams.  

6. Nauczyciel lub specjalista, który nie przebywa na kwarantannie, prowadzi kształcenie lub 

inne czynności służbowe na odległość z siedziby Szkoły lub z innego miejsca.  

7. W czasie zdalnego nauczania nauczyciel lub specjalista może na swój wniosek świadczyć 

pracę w czasie przebywania na kwarantannie za zgodą dyrektora Szkoły.  

8. Nauczyciele biblioteki i świetlicy szkolnej przebywający na kwarantannie mogą świadczyć 

pracę za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora Szkoły.  

9. Wychowawcy klas są odpowiedzialni za:  

1) przekazanie nowym uczniom/ich rodzicom loginów i haseł do platformy Office 365, 

2) rozwiązywanie we współpracy z dyrektorem Szkoły problemów związanych  

z realizacją zajęć online, 

3) stałe monitorowanie aktywności uczniów określonej przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów; w sytuacji braku ww. aktywności wychowawca kontaktuje się  

z rodzicami ucznia, a w przypadku długotrwałego braku realizacji obowiązku 

szkolnego przez ucznia niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły. 

10. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:  

1) przekazują nauczycielom wspomagającym co najmniej dzień wcześniej niż 

zaplanowane zajęcia wszystkie materiały, zadania, ćwiczenia, polecenia, inne 

dyspozycje, które będą realizowane podczas zajęć online, uwzględniając:  

- możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,  

- uwarunkowania techniczne, w tym ograniczenia sprzętowe uczniów,  

- bezpieczeństwo korzystania z Internetu, 

2) dostosowują czas pracy z uczniami do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych,  

z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. 

11. Nauczyciele wspomagający:  

1) na platformie Office 365 lub w Librusie udostępniają swoim uczniom, którzy tego 

wymagają, zadania dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i możliwości 

psychofizycznych,  

2) ściśle współpracują z nauczycielami w zakresie dostosowywania wymagań 

edukacyjnych dla uczniów oraz wyboru optymalnej formy i metody pracy,  

3) biorą udział w lekcjach online zespołu klasowego, w którym współorganizują proces 

kształcenia, według przydziału godzin w roku szkolnym 2020/2021.  

12. Każdy uczeń zobowiązany jest do:  

1) potwierdzenia obecności na zajęciach realizowanych online,  
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2) systematycznego i samodzielnego wykonywania zadań otrzymanych od nauczycieli,  

3) aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych online,  

4) zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej, jeśli nie mógł wziąć w niej 

udziału, tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych (również  

do uzupełnienia notatki, wykonania zadań itp.),  

5) przestrzegania netykiety.  

13. Specjaliści realizują zajęcia indywidualne lub zajęcia w grupie w trybie online zgodnie  

z planem swojej pracy, uzgodnionym z dyrektorem Szkoły.  

14. Czas trwania specjalistycznych zajęć online jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

uczniów biorących udział w tych zajęciach (wg ustaleń indywidualnych).  

15. Pedagog i psycholog niezależnie od trybu pracy szkoły są dostępni dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy, udostępnionych na stronie internetowej 

Szkoły. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:  

1) organizowania konsultacji online za pomocą określonych w Zasadach środków 

komunikacji elektronicznej, 

2) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, 

3) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów  

w kontekście nauczania zdalnego. 

16. W zdalnym trybie pracy Szkoły nauczyciele świetlicy szkolnej przygotowują zgodnie  

z planem pracy świetlicy zestawy zabaw i ćwiczeń, literatury dziecięcej, które uatrakcyjnią 

uczniom czas spędzany w domu i zamieszczają nowe propozycje na stronie internetowej 

Szkoły.  

17. W zdalnym trybie pracy Szkoły nauczyciel bibliotekarz pracuje według następujących 

zasad:  

1) nauczyciel bibliotekarz udostępnia uczniom lektury w porozumieniu z nauczycielem 

polonistą, 

2) klasowy łącznik z biblioteką przesyła wiadomość w Librusie z listą uczniów, którzy 

chcą wypożyczyć lekturę, 

3) nauczyciel bibliotekarz przygotowuje książki do wypożyczenia (wprowadza 

wypożyczenie do systemu Librus e-Biblio) i powiadania uczniów o terminie odbioru, 

4) książki będą wydawane w godzinach popołudniowych – po lekcjach, 

5) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz będzie wyszukiwać i udostępniać 

uczniom książki w wersji online, pdf, ekranizacje filmowe, 

6) uczniowie zwracają wypożyczone książki, wkładając je do wiklinowego kosza  

w godzinach pracy szkoły (8.00 - 16.00), 

7) o wszystkich innych sprawach, w szczególności dotyczących podręczników, 

obowiązuje kontakt indywidualny za pośrednictwem wiadomości w Librusie, 

8) podczas pracy zdalnej nauczyciel bibliotekarz wprowadza księgozbiór do systemu 

Librus e-Biblio, ubytkuje zniszczone i zdezaktualizowane pozycje książkowe. 

  

VI. Współpraca dyrektora z nauczycielami i specjalistami pracującymi w trybie 

zdalnym oraz koordynowanie współpracy z uczniami i rodzicami:  
1. Współpracę nauczycieli i specjalistów z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor Szkoły.  

2. W dni robocze dyrektor Szkoły, wicedyrektor i kierownik świetlicy udzielają konsultacji 

zdalnie i komunikują się z nauczycielami, uczniami i rodzicami poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, komunikator platformy Office 365 i telefonicznie.  
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3. Nauczyciel lub specjalista, w przypadku trudności organizacyjno-technicznych, może 

wypożyczyć komputer ze Szkoły na zasadach określonych przez dyrektora Szkoły.  

4. Rodzice zobowiązani są do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez 

wychowawcę i nauczycieli w dzienniku elektronicznym Librus. Rodzice sprawują nadzór nad 

wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz na bieżąco współpracują  

z wychowawcą klasy.  

5. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, rodzic ucznia powinien 

zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy, celem rozwiązania ww. problemu.  

6. O wypożyczeniu komputera uczniowi decyduje dyrektor. Pierwszeństwo mają osoby 

pobierające stypendia i zasiłki socjalne. 

7. W przypadku czasowej niezdolności dziecka do realizacji kształcenia na odległość rodzic 

zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny 

Librus.  

 

VII. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy  

i umiejętności w trybie zdalnym:  
1. Postępy uczniów są monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie 

spotkań online oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do:  

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć online,  

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym,  

3) zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.  

2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się poprzez ocenianie bieżące 

realizowane zgodnie z zapisami Statutu Szkoły oraz Przedmiotowymi systemami oceniania.  

3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 

będzie podlegało ocenie.  

4. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązania określonych zadań w wersji elektronicznej.  

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

6. 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.  

 

VIII. Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez ucznia ocenach w trybie zdalnym:  

1. Rodzice oraz uczniowie są informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

2. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na 

bieżąco w czasie zajęć online.  

 

IX. Dokumentowanie realizacji zadań:  
1. Dokumentowanie realizacji kształcenia na odległość odbywa się zgodnie z przepisami  

w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania.  

2. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy 

programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  
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1) w czasie zajęć online nauczyciel na podstawie aktywności ucznia zaznacza jego 

obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym Librus,  

2) możliwe jest także ustalenie, że obecność zalicza się na podstawie wykonanego 

zadania (decyzję w tej kwestii podejmuje nauczyciel).  

3. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela:  

1) tematy obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisywane są przez 

nauczycieli na bieżąco do dziennika elektronicznego Librus, zgodnie z tygodniowym 

rozkładem zajęć lekcyjnych.  

4. Dyrektor oraz wicedyrektor zobowiązani są do monitorowania dokumentowania przez 

nauczycieli realizacji kształcenia na odległość.  

 

X. Bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli:  
1. Organizacja i realizacja kształcenia na odległość uwzględnia możliwości psychofizyczne  

i techniczne wszystkich uczestników tego procesu, tj. nauczycieli oraz uczniów i ich 

rodziców.  

2. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, 

w szczególności:  

1) ustawić monitor, najlepiej w odległości 40-75 cm od oczu,  

2) zadbać, by ekran nie odbijał światła – monitor należy ustawić tak, aby światło nie 

znajdowało się z tyłu; optymalnym jest ustawienie bokiem względem światła; 

wieczorem komputer i lampka przy komputerze nie powinny być jedynym źródłem 

światła,  

3) przed nawiązaniem połączenia z siecią Internet należy sprawdzić, czy włączone są 

podstawowe elementy zabezpieczające komputer,  

4) należy korzystać z bezpiecznych stron internetowych, w szczególności stron 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz polecanych przez 

nauczycieli.  

2. Uczniowie nie powinni samodzielnie zakładać zespołów i/lub czatów, do których 

zapraszają swoich rówieśników. W przypadku samodzielnego stworzenia takiej formy 

komunikacji rówieśniczej uczeń powinien mieć świadomość potencjalnych 

konsekwencji, jakie grożą za wszelkie zachowania mające charakter cyberprzemocy. 

 

XI. O kwestach nieobjętych niniejszymi Zasadami decyzję podejmuje dyrektor 

Szkoły. 


