
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 5/10/2020-2021                                                               
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu                                                  
z dnia 28.10.2020 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  

30.10.2020 r. – 6.11.2020 r.                                                                                              
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COWID-19  

 
	

1. Od 30 października 2020 r. do 6 listopada 2020 r. szkoła pracuje w trybie 
zdalnym. (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, Decyzja 
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 
28.10.2020 r., Decyzja Wydziału Oświaty W Poznaniu z dnia 28.10.2020 
r., Zarządzenie nr  5/10/2020-2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 
w Poznaniu). 
 

2. W klasach 1 – 3 oraz w oddziale przedszkolnym zajęcia dydaktyczne 
prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Classroom 
Google. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej codziennie łączą się on-
line z uczniami wg ustalonego harmonogramu oraz przesyłają 
opracowane materiały do pracy samodzielnej.  
 

3. Zajęcia opiekuńcze są zawieszone.  
 
 



4. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz inne 
zajęcia dodatkowe odbywają się zdalnie, zgodnie z ustalonym planem.  

 

5. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej 
pracy z wykorzystaniem komunikatora dziennika elektronicznego. 
Uczniowie mogą zamawiać książki  i odbierać w szkole w wyznaczonym 
terminie. Raz w tygodniu publikują listy książek wartych przeczytania i 
inne materiały edukacyjne. Udzielają wsparcia uczniom przy 
wykonywaniu zadań zleconych przez nauczycieli np. w zakresie 
wskazania literatury przedmiotu.   
 

6. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej są zawieszone. Nauczyciele 
świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej pracy z 
wykorzystaniem komunikatora dziennika elektronicznego. Prowadzą 
konsultacje i wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i 
gier do wykorzystania w czasie zabawy z dzieckiem.     
	
	
	


