
Zasady organizacji zadań w  Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi związane z 

możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym 

zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

§1  

Zasady ogólne 

1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w 

procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają 

osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów 

edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

2. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania – stacjonarnym, hybrydowym, zdalnym 

jest obowiązkowy. 

3. O wprowadzeniu zdalnego lub hybrydowego nauczania dyrektor szkoły informuje 

nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego i strony internetowej szkoły, powołując się na stosowne przepisy prawne. 

4. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie 

dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania 

i Internetu. 

5. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala: 

a) sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami, 

b) możliwości ucznia i rodzica w zakresie korzystania z materiałów elektronicznych, 

c) formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, 

d) ilość przekazywanego materiału w danym dniu, 

e) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, 

formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach, 

f) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem. 

6. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy 

nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice. 

§2  

Technologie informacyjno – komunikacyjne w kształceniu zdalnym i hybrydowym realizowane 

na terenie szkoły 

1. Platforma Microsoft Teams jest platformą wykorzystywaną do kształcenia zdalnego, 

wymiany plików i komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami klas 1-8. W wypadku 

uczniów klas "0” narzędziem pracy jest także dziennik Librus, służący do wysyłania 

materiałów do pracy samodzielnej  i druku.  

2. Dziennik elektroniczny Librus stanowi źródło przepływu informacji między organami szkoły. 

3. Praca z uczniami w ramach realizacji nauczania hybrydowego lub zdalnego może być 

prowadzona poprzez: 

− Platformę Teams, 

− dziennik elektroniczny, 

− podręczniki,  

− zeszyty ćwiczeń,  

− książki, 

− e-podręczniki, 



− materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 

− drukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i przekazanie rodzicom 

− audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i 

sprawdzonych przez nauczyciela   

§3  

Zasady bezpiecznego korzystania z ustalonych technologii informacyjno – komunikacyjnych 

Ustala się następujące zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w odniesieniu do ustalonych 

technologii w czasie zajęć: 

1. uczniowie, nauczyciele  otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do 

wykorzystywanych platform, 

2. nie wolno udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

3. należy logować się przy użyciu swojego imienia i nazwiska, 

4. nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

5. nie wolno nagrywać obrazu i głosu podczas lekcji bez zgody prowadzącego zajęcia, 

6. należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

7. uczniowie zobowiązani są do znajomości  swojego loginu i hasła do platformy edukacyjnej, 

8. uczeń nie powinien udostępniać innym osobom swojego hasła dostępu do platformy z 

wyjątkiem rodziców/ opiekunów. 

9. Użytkownicy mają bezwzględny zakaz nagrywania zajęć i rozpowszechniania nagrań lub 

zdjęć wśród użytkowników sieci pod rygorem sankcji określonych w Ustawie z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i praw pokrewnych. 

10. Niedozwolone jest rozpowszechnianie otrzymywanych od nauczycieli materiałów 

dydaktycznych poza zespołem klasowym. 

11. Platforma służy celom edukacyjnym, nie tworzy się na niej prywatnych grup (zespołów) o 

charakterze towarzyskim, 

12. Dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie podejmowane jest w celu oraz w zakresie 

koniecznym do realizacji nauczania zdalnego, 

13. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej. 

14. Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

 

§4 

Zadania nauczyciela 

 

1. Organizuje pracę z uczniami, informuje ich o możliwościach, trybie, zakresie i formie 

wykonywania zadań oraz oddawania prac, zasadach oceniania. 

2. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy 

umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych, równomiernym 

obciążeniem uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowaniem zajęć w danym 

dniu, łączeniem przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 



użycia, ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa z nich wynikających.  

3. Rozpoczynając kształcenie hybrydowe/zdalne wychowawcy klas są zobowiązani do 

przeprowadzenia zajęć z bezpiecznego korzystania i nauki w Internecie. 

 

§5  

Zasady pracy podczas nauczania hybrydowego /zdalnego 

1. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach kształcenia zdalnego lub 

hybrydowego nauczania, w szczególności zapoznawania się z zadanym materiałem oraz 

odrabiania prac domowych. 

2. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na lekcje online i brania czynnego udziału w lekcji. 

3. Uczeń ma obowiązek posiadania sprawnego mikrofonu w celu aktywnego uczestnictwa w  

lekcjach online oraz kontaktowania się z nauczycielem.  

4. Uczeń ma obowiązek wykonać zlecone  przez nauczyciela zadania  podczas kształcenia  

zdalnego lub hybrydowego. 

5. Podstawową drogą przesyłania prac domowych jest platforma Microsoft Teams. Uczniowie 

odsyłają wykonane przez siebie prace poprzez zakładkę „Zadania” lub w formie omówionej 

z nauczycielem.  

6. Na wykonanie zadań uczeń ma wyznaczony czas, podany wcześniej przez nauczyciela, w 

szczególnych przypadkach uczeń może ustalić z nauczycielem inny termin lub formę 

zaliczenia materiału.  

7. Podczas zajęć online: 

− uczeń wycisza/wyłącza komórkę i inne urządzenia mogące zakłócić prowadzenie lekcji 

− zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami pracy na lekcjach  

− osobą odpowiedzialną za przebieg lekcji jest nauczyciel. Udziela głosu uczniom, wycisza ich 

mikrofony w przypadku zakłócania przez ucznia przebiegu lekcji. Uczeń ma wyciszony 

mikrofon w czasie wypowiedzi nauczyciela oraz wypowiedzi innego ucznia wskazanego 

przez prowadzącego zajęcia 

− uczniowie nie wyciszają oraz nie blokują innych uczestników zajęć, zwłaszcza nie wyciszają 

nauczyciela 

− podczas lekcji uczniowie nie mogą udostępniać swojego pulpitu (wyjątek stanowi wyraźne 

polecenie nauczyciela) 

− zabrania się korzystania z czatu podczas lekcji w celu towarzyskim 

− podczas nauczania zdanego obowiązują standardowe ustala się ramy czasowe 

komunikowania się z nauczycielami ustalając godzinę 16.00 jaką godzinę, po której nie 

używa się do komunikacji bezpośredniej komunikatorów. Ważne informacje można 

przekazać za pomocą wiadomości email lub platformy Librus bez konieczności niezwłocznej 

odpowiedzi. Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności wynikające z nauczania zdalnego w 

każdej klasie nauczyciel może wyznaczyć jedną osobę do kontaktu po godzinie 16.00.  

 

 

 

 

 



 

§6 

Organizacja lekcji w formie hybrydowej/zdalnej 

1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych w przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie.  

Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym na terenie szkoły na wniosek:  

a) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

b) rodziców dzieci, którzy:  

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

- wykonują działania ratownicze, 

- są zatrudnieni 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), 

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

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

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

  - są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

 - są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

-  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

2. Uczniowie klasy 1-8 korzystają z zajęć szkolnych prowadzonych zdalnie. W uzasadnionych 

sytuacjach – w przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w pracy zdalnej w 

warunkach domowych – dyrektor szkoły umożliwia uczniom udział w zajęciach online na 

terenie szkoły. O zaistnieniu wyżej wymienionej sytuacji i konieczności pracy ucznia w 

szkole, rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły – nie później niż 

dwa dni przed przyjściem dziecka do szkoły.  

3. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej na terenie szkoły: 

- przebywają pod opieką wychowawcy świetlicy lub wyznaczonego nauczyciela w grupach 

tworzonych przez dyrektora 

- przynoszą ze sobą własne słuchawki i mikrofon oraz koniecznie przybory szkolne i 

materiały do zajęć (podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, itp.); szkoła zapewnia odpowiednio 

przygotowane pomieszczenia do prowadzenia zajęć online ( w tym stanowisko do pracy 

zdalnej) 

- zobowiązani są do znajomości swojego loginu i hasła do platformy edukacyjnej 

 - przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem lekcji i zostają 

odebrani ( jeśli nie wracają samodzielnie za zgodą rodzica) przez rodziców/opiekunów 

najpóźniej 10 min po zakończeniu zajęć. W przypadku nieobecności rodzica( nieodebrania 

dziecka w wyznaczonym czasie) i braku z nim kontaktu, fakt ten traktowany jest jako 

pozostawienie dziecka bez opieki rodzica/opiekuna prawnego. Po 30 minutach 



nieobecności rodzica/opiekuna, dyrektor stosuje procedurę przekazania dziecka do miejsca 

wyznaczonego przez instytucję wspierającą. 

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z planem stacjonarnym. Lekcja zerowa 

rozpoczyna się o godz. 7.20 

5. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych prowadzonych 

online jest 45 minut. Dopuszcza się również prowadzenie lekcji w czasie krótszym, ale nie 

mniej niż 30 min –z uwzględnieniem przez nauczyciela właściwej higieny pracy umysłowej 

uczniów, ich możliwości psychofizycznych, równomiernego obciążenia uczniów w 

poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w danym dniu, łączenia 

przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz biorąc 

pod uwagę ograniczenia wynikających ze specyfiki zajęć oraz konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa z nich wynikających. 

6. Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem platformy Microsoft Teams. 

7. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej uczniom, na 

wniosek rodziców dzieci uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej którzy:  

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  

- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19,  

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

- wykonują działania ratownicze, 

 - są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 

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

-  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

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

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

 - są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek  

§7  

Kontrola frekwencji podczas nauczania hybrydowego /zdalnego 

1. Nauczyciel potwierdza obecność  uczniów na zajęciach odnotowując frekwencję w 

dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa 

Statut szkoły. 

2. Uczeń jest zobowiązany do codziennego odbierania informacji przekazywanych w 

Teams/Librus. 

3. Jeśli uczeń nie uczestniczy w kształceniu zdalnym lub hybrydowym w ciągu 2 dni, nauczyciel 

prowadzący zajęcia informuje  o tym fakcie wychowawcę klasy i rodzica ucznia poprzez 

dziennik elektroniczny. 



4. Nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje próbę kontaktu z rodzicem poprzez dziennik 

elektroniczny. W przypadku braku odpowiedzi, powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora 

szkoły. 

5. Czas na nadrobienie zaległości określony jest w Statucie Szkoły. 

§8  

Zasady prowadzenia konsultacji 

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele będą zobowiązani do prowadzenia 

konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji zawieszenia zajęć w 

poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. 

Informacja o formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pośrednictwem 

dziennika  elektronicznego. 

 

 

 

§9  

Zasady oceniania podczas nauczania hybrydowego /zdalnego 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość obowiązują w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

2. Celem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest umożliwienie realizacji podstawy 

programowej, monitorowanie oraz przekazywanie uczniom informacji o jego osiągnięciach 

i postępach edukacyjnych podczas nauki na odległość. 

3. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i  

umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach 

ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem 

następujących zasad: 

− przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

− przestrzeganie zasad Przedmiotowego Oceniania z poszczególnych przedmiotów, 

− formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności 

dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych 

uczniów i nauczycieli, 

− oceny uzyskane w wyniku kształcenia zdalnego lub hybrydowego będą wpisywane do 

dziennika elektronicznego z odpowiednim komentarzem, 

− w  nauczaniu hybrydowym testy i sprawdziany przeprowadzane  są tylko w trakcie zajęć 

stacjonarnych, 

− w okresie pracy zdalnej uczeń ma obowiązek odesłania pracy nauczycielowi w ustalonym 

terminie.  Nauczyciel ma prawo wystawienia oceny niedostatecznej za brak dostarczonej 

pracy przez ucznia.  Brak pracy zostaje odnotowany wpisem "BZ" w dzienniku 



elektronicznym z możliwością poprawy. Uczniowie są zobowiązani do uzupełnienia braków 

najpóźniej na miesiąc przed planowaną klasyfikacją,  

− kopie sprawdzonych prac nauczyciel może udostępnić opiekunom oraz uczniom w wersji 

cyfrowej  lub przekazać do wglądu na konsultacjach. 

− o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują 

uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego. 

− uczeń może być pytany oraz oceniony na lekcjach online.  

− nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o zakresie i terminie prac kontrolnych 

odpowiednim  wpisem do terminarza w dzienniku elektronicznym. 

− uczeń, który pracuje niesamodzielnie, wysyła prace skopiowane z internetu (plagiat), 

otrzymuje ocenę niedostateczną, 

− uwagi ocen na czas zdalnego nauczania pozostają bez zmian,  

− klasyfikacja ucznia odbywa się na zasadach przyjętych w statucie szkoły z zachowaniem 

rygoru wymagalności ponad 50% obecności na zajęciach. 

 

§10  

Zasady dokumentowania zajęć podczas nauczania hybrydowego /zdalnego 

1. Nauczyciele przechowują dokumentację potwierdzającą realizację zajęć w formie pisemnej 

i elektronicznej do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

2. Korespondencja z uczniami i rodzicami jest częścią dokumentacji realizacji zajęć. 

3. Realizację zajęć potwierdza nauczyciel wpisem tematu i frekwencji do dziennika 

elektronicznego. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1   

 

 

Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w czasie przejścia                                  

na nauczanie hybrydowe lub zdalne, obowiązujące  

w Szkole Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie 

§1 

Informacje ogólne  

 

1. Niniejszy załącznik określa zasady realizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w 

czasie hybrydowego lub zdalnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Osoby dodatkowo udzielające pomocy i wsparcia (poza nauczycielami przedmiotowymi): 

• specjaliści szkolni – terapeuta pedagogiczny (reedukator), logopeda 

• nauczyciele wspomagający 

• osoby prowadzące zajęcia rewalidacyjne 

• pedagog, psycholog 

§2 

 



Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie przejścia nauczania na tryb 

hybrydowy/zdalny 

 

1. We współpracy z dyrektorem, Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej ustala: 

a) godziny i dni udzielania uczniom pomocy w sposób hybrydowy/zdalny, 

b) sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami. 

c) tryb konsultacji ucznia i rodzica z osobami udzielającymi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

2. Formy kontaktu z uczniami i rodzicami (przesyłanie materiałów edukacyjnych, lekcje                        

i zajęcia on-line): 

• dziennik elektroniczny Librus 

• Office 365 (Outlook) 

• aplikacja Teams (kontakt on-line lub czat) 

• poczta elektroniczna (mail)  

• inne możliwe komunikatory (np. kontakt telefoniczny) 

 

3. Formy wsparcia uczniów i rodziców: 

• dostosowywanie przez nauczycieli udostępnianych uczniom materiałów edukacyjnych 

stosownie do ich potrzeb 

• tworzenie i udostępnianie plików z zadaniami do pracy w domu (ćwiczenia, karty pracy 

usprawniające różne sfery rozwoju) 

• tworzenie prezentacji tematycznych (także w porozumieniu z wychowawcami klas – 

służących np. utrwaleniu wiedzy) 

• udostępnianie propozycji filmów, piosenek, gier edukacyjnych, krzyżówek, quizów 

wspierających naukę 

• prowadzenie dyktand on-line, ćwiczeń ortograficznych i wspomagających koncentrację 

uwagi 

• stały kontakt z rodzicami dzieci – indywidualne konsultacje, porady, wsparcie                                    

w napotykanych trudnościach, propozycje ciekawych form spędzania czasu                                

i włączania dzieci do prac domowych, obowiązków 

• ścisła współpraca wychowawców klas, nauczycieli i osób wspierających (wsparcie 

dodatkowymi materiałami, również dla uczniów bez dostosowań w klasie, różnorodna 

pomoc w organizacji edukacji zdalnej) 

 

4. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sytuacji funkcjonowania 

placówki w trybie hybrydowym/zdalnym: 

a) W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych, wszyscy nauczyciele udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć do pięciu uczniów, zobowiązani są 

do prowadzenia dodatkowych konsultacji w wymiarze co najmniej  30 minut tygodniowo 

według ustalonego harmonogramu. W sytuacji zawieszenia zajęć      w poszczególnych 

oddziałach, decyzje o terminach konsultacji będą podejmowane na bieżąco. Informacja o 

formie i terminach konsultacji będzie przekazywana rodzicom za pomocą dziennika 

elektronicznego Librus. 

b) Indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

mogą (za zgodą rodziców) odbywać się w trybie stacjonarnym.                       

W przypadku, gdy klasa, w której uczy się uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu 

specjalnym, pracuje w trybie zdalnym – zajęcia rewalidacyjne mogą również                       

(za zgodą rodziców) odbywać się za pomocą technik kształcenia na  odległość. 



c) Wsparcie nauczycieli wspomagających odbywa się w trybie zdalnym lub stacjonarnym – w 

zależności od trybu  nauczania w danej klasie. W przypadku,  gdy nauczanie w danej klasie 

przechodzi w system zdalny – nauczyciel wspomagający podejmuje działania wspierające 

według ustalonych zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w sposób 

zdalny, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i komunikatorów, w tym: 

- uczestniczy w lekcjach organizowanych zdalnie na platformie Teams 

- w porozumieniu z nauczycielami odpowiednio dostosowuje materiały edukacyjne  do 

możliwości i potrzeb ucznia z orzeczeniem 

- utrzymuje kontakt z uczniem i jego rodzicami według ustalonego harmonogramu 

konsultacji. 

d) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz inne (realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej) odbywają się w trybie stacjonarnym                      

lub zdalnym – w zależności od sposobu pracy poszczególnych klas. Nauczyciele prowadzący 

terapię zajęciową w sposób hybrydowy, ustalają (w porozumieniu z rodzicami uczniów) 

odpowiedni harmonogram zajęć dostosowany do warunków pracy uczniów. 

e) Praca pedagoga i psychologa szkolnego podczas trybu hybrydowego odbywa się zdalnie lub 

stacjonarnie z uwzględnieniem form kontaktu zdalnego. Harmonogram konsultacji 

zdalnych pedagodzy i psycholodzy ustalają tuż po przejściu placówki w tryb pracy zdalnej. 

 f) Uczniowie, rodzice i prawni opiekunowie mogą korzystać z bezpośrednich konsultacji w 

dni pracy stacjonarnej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i wytycznych odnośnie 

COVID-19. 

 


