
 Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 3/10/2020-2021                                                               
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu                                                  
z dnia 26.10.2020 r.   

 

 

 

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii 
Konopnickiej w Poznaniu 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

26.10.2020 r. – 6.11.2020 r.                                                                                              
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COWID-19  

 

1. Od 26 października do 6 listopada 2020 r. szkoła pracuje w trybie 
hybrydowym (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 
października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19) 

 
2. W klasach 1 – 3 oraz w oddziale przedszkolnym zajęcia dydaktyczne i 
opiekuńcze prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych wg 
dotychczasowego planu. 

 
3. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej odbywają się bez zmian. 

 
4. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz inne 
zajęcia dodatkowe w klasach 4 – 8 odbywają się zdalnie, zgodnie z 
ustalonym planem. W klasach 1 – 3 oraz w oddziale przedszkolnym w 
formie zajęć stacjonarnych, zgodnie z ustalonym planem. 

 
5. W klasach 4 – 8 zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie zdalnej w 



czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Lekcje odbywają się na 
platformie Classroom Google. 

 
6. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się wg zasady 2 godziny 
lekcyjne zajęć on-line i 2 godziny ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem 
nauczyciela. 

 
7. Lekcja przed komputerem trwa 30 minut, pozostały do końca zajęć czas 
(10 minut) może stanowić samodzielna praca uczniów. W tym czasie 
nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów. 

 
8. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same jak w warunkach szkolnych. 

 
9. Uczniowie są zobowiązani do punktualnego rozpoczynania zajęć, 
spóźnienia są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym na 
dotychczasowych zasadach. 

 
10. W czasie zajęć uczniowie mają włączone mikrofony i kamery, chyba 
że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. 

 
11. 10-minutowy brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest 
jako nieobecność. 

 
12. Nieobecności uczniów na lekcjach odnotowywane są w dzienniku 
lekcyjnym (czerwona główka z literką e). Usprawiedliwienia 
nieobecności dzieci na lekcjach dokonują rodzice/opiekunowie na 
dotychczasowych zasadach. 

 
13. W czasie pracy zdalnej nauczyciele odnotowują tematy oraz 
frekwencję na bieżąco w dzienniku lekcyjnym. W dzienniku lekcyjnym 
zapisywane są wszystkie oceny postępów w nauce.   

 
14. Głównym narzędziem kontaktu nauczycieli z rodzicami jest dziennik 
internetowy, który jest szyfrowany certyfikatem bezpieczeństwa. 



 
15. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się 
zgodnie z zapisami w „Przedmiotowych Regulaminach Oceniania” 
(punkty dotyczące nauczania w formie zdalnej). 

 
16. Nauczyciele i uczniowie objęci kwarantanną mogą podjąć pracę, 
naukę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny. 

 
17. Nauczyciele nieobjęci kwarantanną pracują w szkole. Na wniosek 
nauczyciela Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na pracę z domu. 

 
18. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostaje 
odwołana. Wyjątek stanowią stałe zastępstwa za nauczycieli 
przebywających dłuższy czas na zwolnieniu. 

 

 

 


