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Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli. 

 
Nauczyciele przedmiotu, edukacji wczesnoszkolnej  są dostępni dla ucznia w godzinach swojej 
pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi 
jednostkami lekcyjnymi. W czasie pracy organizują spotkania ze swoją klasą/oddziałem na 
platformie Classroom.  W czasie pozostałych godzin pracy nauczyciele udzielają uczniom konsultacji.  

 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i  nauczyciele przedmiotów prowadzący zajęcia z uczniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego planują swoje zajęcia z uczniami dostosowując sposoby oraz 
metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych z zachowaniem zasad:  

1. równomiernego obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

3. z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia,  

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

5. uwzględnieniem ograniczeń wynikających z dysfunkcji i ze specyfiki zajęć.  

 
Nauczyciele prowadzący zajęcia logopedyczne są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w 

godzinach swojej pracy. Prowadzą zajęcia, rozmowy, udzielają konsultacji z wykorzystaniem np. 

internetowej transmisji video, czatu lub służbowego adresu mail, za pośrednictwem Classroom.  

Specjaliści są dostępni dla uczniów na Classroom, a dla rodziców w godzinach swojej pracy za 

pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej tj. telefon, email.  Nauczyciele specjaliści 

obejmują wsparciem uczniów posiadających kształcenie specjalne.  

4. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 
posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada zespół 
specjalistów. 

5. Lider zespołu jest odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.  
6. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.  

7.  Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do 
podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia  
i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom.  

8. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, 
należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.  

9. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre 
treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w 
którym uczniowie wrócą do szkoły.  

10. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.  
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11. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na 

zasadzie kontaktu na platformie Classroom. 
O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym 

fakcie dyrektora szkoły.  

 

Nauczyciel biblioteki jest  dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy na platformie Classroom. 

Jego  zadania to:  

1. udostępnianie zasobów biblioteki on-line,  

2. udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez 

nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie 

elektronicznej,  

3. publikacja recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania.  

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych 

MZ,GIS i MEN.  

 

Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów  za pomocą platformy Classroom zgodnie z planem 

lekcji. 

Od godz 8:00- 9:00 oraz 13:30-14:30 świetlica pracuje w szkole z klasami I-III a od 9.11.2020 

tylko zdalnie( nie ma zgłoszeń Rodziców na zajęcia świetlicowe w szkole) 

Od godz 14:40-15:30 świetlica jest dostępna w nauce zdalnej dla klas V-VIII.  

Prowadzą konsultacje i wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do 

wykorzystania w czasie przedłużającego się pobytu dzieci w domu. Przygotowują konkursy dla 

dzieci. 

 

Nauczyciel wychowania fizycznego jest  dostępny dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy 

za pomocą platformy Classroom. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. Zamieszczają informacje o ciekawych rozwiązaniach 

sportowych, zdrowym trybie życia i uprawiania sportu, wskazują zajęcia sportowe i dyscypliny 

sportowe kreatywnie rozwijające zainteresowanie sportem, prozdrowotną postawą, wskazują 

najnowsze osiągnięcia z dyscyplin sportowych i zdrowia, zachęcają do poznawania nowych trendów 

sportowych, wskazują i analizują potrzeby uprawiania sportu w wybranych grupach wiekowych, 

organizują zajęcia w-f na odległość: w pokoju, na balkonie, na działce, w kuchni i innych miejscach z 

tematem np. „Wszędzie można uprawiać zdrowo i bezpiecznie sport”. Zwracają szczególną uwagę na 

bezpieczne wykonywanie ćwiczeń pod nadzorem rodziców czy pełnoletnich członków rodziny. 

Zachęcają do przestrzegania przerw śródlekcyjnych podczas pracy przy komputerach i multimediach. 
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Nauczyciel pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:  

• ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie dyrekcję 
szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów  
i rodziców, 

• organizowania konsultacji online, 

• świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w 
szczególności: otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania 
reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,  

• inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,  

•  minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania 
nauczania zdalnego,  

• otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności  
z adaptacją do nauczania zdalnego,  

• udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania 
zdalnego,  

• wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów  

w kontekście nauczania zdalnego.  

  

• Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada zespół specjalistów 

• Lider zespołu jest odpowiedzialny za zdalny kontakt z dyrektorem szkoły.  

• Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.  

•  Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia 
nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia  
i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom.  

• Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać 
alternatywną formę realizacji zajęć.  

• Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, 
niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie 
wrócą do szkoły.  

• Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.  

• Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie 
kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.  

• O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym 
fakcie dyrektora szkoły.  

 

 


