
  

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczegółowych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 
2020 r. poz. 493,492) 

Uprzejmie informuję, że w dniach zawieszenia zajęć na terenie szkoły do czasu 
odwołania zawieszenia, w szkole obowiązywać będą czasowe ograniczenia 
funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5. im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu. 
Budynki szkoły oraz place boisk przy os. Mielżyńskiego 3a w Swarzędzu, są wówczas 
czasowo zamknięte dla osób z zewnątrz.  

 

 W czasie nauki zdalnej, sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-13:00. Z uwagi na 
kwarantannę, szkoła jest zamknięta dla osób z zewnątrz. Wejście na teren szkoły jest 
możliwe jedynie po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją szkoły. Z uwagi na zaostrzone 
procedury bezpieczeństwa dla pracowników, rodzicom nie wolno przebywać również w 
przedsionku szkoły. 

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu organizują zajęcia zdalnego 
nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonych w arkuszu 
organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz po ustaleniach z dyrekcją szkoły. 
Tematy lekcji muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym oraz na platformie 
Teams. Frekwencję w danym dniu wpisuje nauczyciel. Wszystkie osoby organizujące i 
uczestniczące w nauce zdalnej obowiązują przepisy RODO związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa danych osobowych, a także BHP.  

Nauczyciele korzystający z różnych źródeł podczas przygotowywania zajęć, powinni 
mieć na uwadze również przepisy związane z prawami autorskimi.  

 

2. Nauczyciele przedmiotów 

Każdy nauczyciel szkoły przygotowuje materiał i planuje swoją pracę przestrzegając 
następujących zasad zaleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 



 przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach, biorąc 
pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostępność 
urządzeń i Internetu; 

 informuje rodziców o zaplanowanym sposobie realizacji materiału, 
wykorzystywanych komunikatorach oraz sposobie oceniania i ustala formy kontaktu             
z rodzicem.  

 Organizując swoją pracę, nauczyciel powinien uwzględnić w szczególności:                                

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,                            

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,                                                                                           

3) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,                                                                                                                                

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Oznacza to, że można zastosować 

model nauczania tygodniowego z mniejszą liczbą godzin. O modyfikacji pracy 

nauczyciel informuje dyrektora pełniącego nadzór pedagogiczny. 

 w miarę możliwości w czasie trwania lekcji jest dostępny dla ucznia i daje możliwość 
porozumienia się zgodnie z ustalonym przez siebie sposobem nawiązywania 
kontaktu, 

 w miarę możliwości proponuje kształcenie zróżnicowane, opracowane przez siebie, 
na przykład z użyciem monitorów ekranowych lub bez, (np. korzystanie z 
podręczników, stron zdalnego nauczania, źródeł drukowanych, wykonywania zadań 
w zeszycie itp.), 

 bierze pod uwagę specyfikę sytuacji zdalnego nauczania i ograniczeń z tego 
wynikających, modyfikując treści nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji 
podstawy programowej ( na przykład przerzucając część materiału na kolejny rok), 
obowiązkowo zgłasza trudności z realizacją podstawy programowej dyrekcji szkoły, 
ustalając program naprawczy. 

 rozsądnie zadaje zadania domowe, zarówno pod względem ilości, jak i umiejętności 
uczniów; 

 w razie konieczności wynikającej z ograniczenia czasowego lub warunków realizacji 
materiału, dokonuje modyfikacji przyjętego programu nauczania, co dokumentuje             
w swoim rozkładzie materiału, 

 przygotowując lekcje, wykorzystuje stosowane dotychczas narzędzia zatwierdzone 
przez szkołę oraz dziennik elektroniczny Vulcan a także platformę Teams i dostępne 
materiały m.in. na stronach MEN przydatne we wprowadzaniu nowego materiału z 
podstawy programowej (przy czym, korzysta z platform zalecanych przez MEN i KO w 
Poznaniu). Należy przy tym pamiętać o wykorzystanie tych narzędzi zgodnie z 
prawem i zgodnie z ustaleniami szkoły. Nauczyciel może zorganizować sobie pracę i 
przekazywać uczniom materiał według ustalonego przez siebie planu, informując o 
tym rodziców oraz uczniów (zwłaszcza klas starszych) i odpowiedniego wicedyrektora 
szkoły. 

Ocenianie pracy uczniów 

 Nauczyciele oceniają uczniów stosując przyjęte przez siebie zasady, w oparciu o 
Statut Szkoły. 



 Zaleca się rozsądnie podejść od wystawiania ilości ocen oraz możliwości dzieci w 
obecnej trudnej sytuacji. 

 Nauczyciel powinien móc dokonać  uzasadnienia wystawionej oceny, umożliwiając 
uczniowi poprawę.  

 Ustalono następujące zasady oceniania uczniów, na czas kwarantanny: zgodnie ze 
Statutem szkoły, obowiązuje aktualny system 0-6, przy czym ocena "0" będzie 
zapisywana w dzienniku jako brak zadania.  
 Uczniów będą obowiązywać sprawdziany, kartkówki, zadania domowe. Nauczyciel 
dostosuje ich zagadnienia i ilość do obecnych warunków. Nauczyciel może 
zaproponować uczniom inną formę oceny np. nauczyciel techniki, plastyki, muzyki, 
wychowania fizycznego z uwagi na specyfikę przedmiotu.  
 W przypadku, gdy uczniowi nie uda się przesłać materiału nauczycielowi, powinien 
poinformować o tym nauczyciela, który ustali inny sposób weryfikacji zadania. 

    Organizacja zajęć w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

                Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy 
skonsultować z rodzicami i dyrekcją szkoły, z uwagi na sytuację uczniów w czasie zawieszenia 
zajęć. W związku z tym, nauczyciel nawiązuje kontakt z rodzicem ucznia, w celu upewnienia 
się, czy w obecnej sytuacji rodzic nie decyduje się na zawieszenie zajęć. Nauczyciel przesyła 
swój plan pracy, z informacją na temat komunikatora, który chciałby wykorzystać w pracy z 
uczniem. Uzgadnia z rodzicem sposób i zakres pracy z dzieckiem. 

 

3. Wychowawca klasy 

 monitoruje i odnotowuje nieobecności ucznia, próbuje nawiązać kontakt, zgłasza 
problem pedagogom szkoły, dokonuje aktualizacji telefonów i adresów mailowych 
uczniów i rodziców w swojej klasie 

 Monitoruje możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do 

Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,      

 zbiera informacje o dzieciach, którym należy przygotowywać materiały edukacyjne, z 
uwagi na brak dostępu do Internetu lub innych przyczyn. Jeśli zachodzi taka potrzeba, 
zbiera je od nauczycieli i przesyła do sekretariatu szkoły.  

 w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy, kontaktuje się ze swoją klasą w miarę 
możliwości technicznych online sprawdzając, czy uczniowie mają problemy z nauką 
zdalną, potrzebują indywidualnej pomocy, wspólnie omawiają nowe sposoby uczenia 
się, zwracając szczególną uwagę na samopoczucie uczniów i ich sytuację domową. 

 przesyła do uczniów i rodziców informacje, komunikaty zgłaszane przez innych 
nauczycieli lub dyrektora szkoły, 

 organizuje pomoc koleżeńską, ze strony nauczycieli i pomoc specjalistyczną w 
sytuacjach szczególnych, 

 kontaktuje się ze specjalistami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

4. Pedagog, psycholog, logopeda 



Specjaliści prowadzą opiekę psychologiczno- pedagogiczną, doradztwo i wparcie dla 
nauczycieli, rodziców i dzieci. W razie konieczności nawiązywany jest kontakt 
telefoniczny. Pedagog współpracuje z instytucjami zewnętrznymi, przekazuje 
informacje dyrekcji szkoły o braku możliwości nawiązania kontaktu z rodziną, w celu 
rozpoczęcia procedury administracyjnej przez dyrektora szkoły. Umieszcza materiały 
na stronie szkoły, w ramach udzielanego wsparcia.  

5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Nauczyciele kontaktują się z rodzicami w sposób uzgodniony z nimi. W miarę 
możliwości wykorzystują możliwości platformy edukacyjnej Teams i dbają o 
całokształt pracy zespołu oraz organizują w miarę potrzeb kontakty z dyrekcją szkoły i 
specjalistami. Dbają o ilość i rozkład przesyłanego materiału, a także zadawanych 
prac. Informują dyrekcje szkoły o przewidywanych trudnościach z realizacją podstawy 
programowej. Współpracują z pedagogami szkolnymi, informują o potrzebie 
przygotowywania materiałów drukowanych dla dziecka. Zgłaszają rodziny z którymi 
nie ma kontaktu dyrekcji szkoły. Nauczyciele oceniając prace uczniów, w główniej 
mierze wykorzystują ocenę opisową. 

6. Nauczyciele wychowania fizycznego kontaktują się z uczniami przydzielonych klas 
(przez dziennik lub platformę) prowadzą i zalecają ćwiczenia umieszczając je na 
stronie szkoły. Przygotowują informacje o zdrowym trybie życia i znaczeniu ruchu w 
życiu człowieka. 

7. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych komunikują się z rodzicami w sposób 
wcześniej uzgodniony, systematycznie przekazując materiały edukacyjne 
wykorzystują możliwości komunikatorów społecznościowych ( ClassDojo) przekazują 
ustaloną formę kontaktu wszystkim rodzicom. Tą samą drogą odbierają informacje 
zwrotne. Stosują przekazane rodzicom zasady oceniania.  

8. Nauczyciele, wychowawcy świetlicy przygotowują zabawy i formy spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i uczniów, które codziennie publikują za pomocą strony 
internetowej szkoły. Współpracują z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. 

9. Biblioteka szkolna zawieszone jest wypożyczanie książek i podręczników, natomiast 
nauczyciele pracują zdalnie, wykonując czynności związane z przygotowaniem 
materiałów bibliograficznych na stronę szkoły ( dla klas młodszych oraz starszych i 
rodziców) proponując ebooki lektur, ewentualnie ich ekranizacji filmowych 
opracowują księgozbiór i wdrażają nowy system wypożyczeń. 

 

10. Praca dyrekcji szkoły  

1. Dyrektor szkoły odpowiada za całokształt działań szkoły i bieżący kontakt z 
nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, organem prowadzącym i 
nadzorem pedagogicznym oraz innymi instytucjami. Dba nad ciągłością realizacji 
zadań szkoły. Sprawuje kontrolę zarządczą. Sprawuje bezpośredni nadzór nad 
pedagogami, psychologiem i logopedą, wychowawcami świetlicy szkolnej, 
nauczycielami biblioteki szkolnej, zgodnie z wytycznymi Men oraz Kuratorium 



Oświaty w Poznaniu. Dyrektor informuje nauczyciela o sposobie monitorowania jego 
pracy. 

2. Poszczególni wicedyrektorzy sprawują nadzór i rozwiązują problemy zgodnie z 
przydzielonymi obowiązkami służbowymi: 

Wicedyrektor Katarzyna Bogunia – sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją 
zajęć lekcyjnych i dodatkowych, rozwiązuje sprawy bieżące w poziomie klas 0-III. 
Ustala i informuje swoich nauczycieli o sposobie monitorowania ich pracy, zgodnie z 
wytycznymi MEN oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  

Wicedyrektor Elwira Socha – sprawuje nadzór nad przygotowaniem i realizacją zajęć 
lekcyjnych i dodatkowych, rozwiązuje sprawy bieżące w poziomie klas IV-VIII. Ustala  i 
informuje swoich nauczycieli o sposobie monitorowania ich pracy, zgodnie z 
wytycznymi MEN oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Uwagi końcowe: 

- Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa w sieci zgodnie z 
zasadami przekazywanymi przez nauczycieli na zajęciach komputerowych i 
informatyki. 

- Konieczne jest zwrócenie uwagi rodzicom przez wychowawców na wynikającą z 
obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych na zastosowanie 
kontroli rodzicielskiej w urządzeniach z których korzysta dziecko podczas realizacji 
nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu. 

- Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za formę i stopień wypełniania obowiązku 
sprawowania funkcji opiekuńczych przez rodziców oraz opiekunów prawnych w 
środowisku domowym ucznia. 

Z uwagi na możliwą dynamiczną sytuację, ewentualne zmiany w organizacji pracy 
szkoły zostaną udostępnione za pomocą e-dziennika oraz na stronie internetowej 
szkoły. 

 

 


