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1. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za 

pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących 
platform i aplikacji edukacyjnych: 
1) dziennik elektroniczny Librus 
2) www.epodreczniki.pl 
3) www.gov.pl/zdalnelekcje  
4) Classroom 
5) Meet 
6) oraz inne źródła wskazane przez nauczycieli poszczególnych klas. 

2. W celu zróżnicowania form pracy nauczyciele z uczniami będą pracowali w sposób asynchroniczny 
(nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). 
Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika Librus, 
platformy G Suite for Education oraz indywidualnej poczty elektronicznej a w sytuacji braku 
dostępu do Internetu z wykorzystaniem materiałów przygotowanych i udostępnionych przez 
Szkołę. 

3. Wychowawca klasy/grupy informuje rodziców o szczegółowej organizacji pracy Szkoły. 
4. W przypadku braku dostępu do Internetu, przestrzegając zaleceń Ministra Zdrowia,  rodzic będzie 

zobowiązany raz w tygodniu do osobistego odebrania materiałów w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Szczegóły, zainteresowanym, zostaną przekazane przez 
wychowawców klas. 

5. Nauczyciele będą realizowali konsultacje merytoryczne samodzielnie określając dni tygodnia oraz 
godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika 
Librus, platform edukacyjnych, indywidualnej poczty elektronicznej: imie.nazwisko@sp4gda.pl, 
kontaktu telefonicznego oraz komunikatorów (Czat, Messenger, Meet). 

6. Program nauczania winien być dostosowany do narzędzi, które zamierzają stosować nauczyciele 
w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

7. Komunikacja w Szkole przebiega poprzez: 
1) e-dziennik elektroniczny Librus, 

2) pocztę elektroniczną Google, 

3) telefonicznie, 

4) komunikatory: 

a) z pakietu Google G Suite for Education tj. Meet, Czat; 

b) Messenger, 

8. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, według harmonogramu 
zamieszczonego na stronie Szkoły oraz wysłanego do rodziców drogą elektroniczną. 

9. W sytuacji pozyskania wiadomości o wystąpieniu zarażenia wirusem COVID-19 u jednego 
z pracowników lub uczniów Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację 
epidemiologiczno-sanitarną. 

10. Dyrektor Szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-
sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19. 

11. Dyrektor Szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu 
bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania. 

12. Dyrektor Szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia 
obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

13. Określa się warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki 
i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 
trybu ustalenia tej oceny: 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
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1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica - wniosek powinien być przesłany 
drogą e-mailową na skrzynkę podawczą Szkoły: sekretariat@sp4gda.pl   

2) Dyrektor Szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu 
klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia. 

3) Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy 
egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom i uczniowi. 

4) Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych Google 
Szkoły, dziennika elektronicznego Librus lub szkolnego adresu e-mail ucznia. 

5) Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na 
potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej. 

6) Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego 
narzędzia zdalnego Meet. 

7) W przypadku uczniów nieposiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, 
w  sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych 
i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie Szkoły po wcześniejszym ustaleniu 
wszelkich środków bezpieczeństwa. 

8) W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic 
ucznia informuje o tym dyrektora Szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod 
wskazany adres e-mail w pkt 1. 

9) Dyrektor Szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10) Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 
11) Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 
12) W przypadku zastrzeżenia rodziców co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic na prawo 
w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje 
zastrzeżenia.  

13) Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, 
a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia 
w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.  

14) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala 
właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

14. Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji 
o formie i terminach tych konsultacji: 
1) Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje ze 

nauczycielami i szkolnymi specjalistami. 
2) Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym na zasadzie kontaktu poprzez 

telefon lub komunikatory, 
3) Konsultacje mogą odbywać się w czasie odroczonym na zasadzie kontaktu mailowego lub 

poprzez dziennik elektroniczny Librus, 
4) O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel/szkolny specjalista w uzgodnieniu 

z rodzicem ucznia/dziecka. 
5) Konsultacje odbywają się na wniosek rodzica w terminie uzgodnionym z nauczycielem/ 

szkolnym specjalistą. 
15. Określa się organizację zdalnego nauczania w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 4 im i. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim. 
1) Sposób przekazywania informacji rodzicom i nauczycielom o realizowanych zadaniach 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych: 
Komunikacja z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych, a także nauczycielami odbywa się 
przez Google G Suite for Education. Każdemu dziecku z oddziałów przedszkolnych, 
nauczycielowi oddziałów przedszkolnych zostało przypisane konto w Google G Suite for 
Education. Nauczyciele na specjalnie utworzone adresy e-mail otrzymują wytyczne, wskazówki 

mailto:sekretariat@sp4gda.pl
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i wszystkie niezbędne informacje związane z organizacją pracy kształcenia na odległość. 
Rodzice po zalogowaniu się do konta otrzymują dostęp do informacji dotyczących sposobu 
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem realizowanej 
tematyki na dany dzień a także zadań do wykonania przez dzieci. Wszystkie zadania 
udostępniane przez wychowawców uwzględniają wiek dzieci a także ich możliwości 
psychoruchowe, są zgodne z ramowym/tygodniowym rozkładem zajęć, planem miesięcznym, 
a także podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

2) Koordynacja współpracy nauczycieli z uczniami uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, 
możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, dzieci 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 
W celu skoordynowania zadań i współpracy nauczycieli, organizuje się rozmowy ze 
specjalistami poprzez wideokonferencję w celu ustalenia sposobu pracy z dziećmi, które 
posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju i orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Szkolni specjaliści udzielają instrukcji wychowawcom o sposobie dostosowania 
zajęć do potrzeb danego dziecka (telefonicznie oraz przez pocztę email).  

3) Tygodniowy rozkład zajęć zdalnego nauczania z uwzględnieniem form aktywności dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy ulicy Kochanowskiego 8 . Plan może ulec modyfikacji, o której 
rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę grupy. 

 

DZIEŃ TYGODNIA FORMA AKTYWNOŚCI 

PONIEDZIAŁEK 1. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 

WTOREK 1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna. 
2. Umuzykalnienie. 
3. Język angielski. 

ŚRODA 1. Kształtowanie pojęć matematycznych. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 

CZWARTEK 1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna. 
2. Umuzykalnienie. 
3. Język angielski. 
 

PIĄTEK 1. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
 

4) Tygodniowy rozkład zajęć zdalnego nauczania z uwzględnieniem form aktywności dzieci  
z oddziałów przedszkolnych  przy ulicy Kasprowicza 16  „0a, 0b, 0c”. Plan może ulec 
modyfikacji, o której rodzic zostanie poinformowany przez wychowawcę grupy. 

 
 
 
 

DZIEŃ TYGODNIA FORMA AKTYWNOŚCI 

PONIEDZIAŁEK 1. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
3. Język angielski. 
 

WTOREK 1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna. 
2. Umuzykalnienie. 
 

ŚRODA 1. Kształtowanie pojęć matematycznych. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
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CZWARTEK 1. Działalność plastyczno-konstrukcyjna. 
2. Umuzykalnienie. 
 

PIĄTEK 1. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci. 
2. Rozwijanie sprawności ruchowej. 
3. Język angielski. 
 

5) Czas trwania zajęć zdalnych w poszczególnych grupach wiekowych: 
3-LATKI 15 MINUT 
4-LATKI 15 MINUT 
5-LATKI 30 MINUT 
6-LATKI 30 MINUT 

6) Sposoby monitorowania postępów dzieci z oddziałów przedszkolnych: 
Wychowawcy monitorują postępy dzieci wypełniając karty obserwacji dzieci dla danej grupy 
wiekowej. Wypełnianie kart odbywa się przy współudziale rodziców dziecka. Nauczyciel 
prowadzi konsultacje z rodzicami dzieci poprzez wideokonferencję w celu przeprowadzenia 
badania postępów dziecka i wypełnienia karty obserwacji. Na arkuszu dokonuje zapisu 
poszczególnych umiejętności dla danego dziecka w 4 obszarach: społecznym, emocjonalnym, 
poznawczym i społecznym. Wychowawcy dokonują interpretacji wyników badań końcowych 
a informację o gotowości szkolnej dziecka 6 letniego przekazują na adres e-mail.  

7) Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w oddziałach przedszkolnych: 
www.e-podreczniki.pl  
www.podręcznikarnia.pl  
www.wsip.pl  
www.mac.pl  
www.nowaera.pl  
www.wordwall.net.pl  
www.gov.pl  

8) Konsultacje z rodzicami dzieci: 
Konsultacje z rodzicami odbywają się po uprzednim kontakcie emailowym z wychowawcą 
grupy, wspólnie ustalając: termin, godzinę i sposób konsultacji ( np. rozmowa telefoniczna, 
wideokonferencja, czat).  

9) Modyfikacja programów nauczania: 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego swoją pracę opierają na programach wychowania 
przedszkolnego: 
a) „Wokół przedszkola” M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska MAC EDUKACJA 
b) „Kocham przedszkole” M. Pieskot, A. Staszewska– Mieszek– WSIP 
c) „Rozwój – wychowanie – Edukacja”, A. Stalmach – Tkacz, K. Mucha – NOWA ERA 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych nauczyciele 
wybierają treści z programów w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dostosowując do możliwości nauczania zdalnego. 

16. Określa się zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 
a także uzyskanych przez niego ocenach: 
1) Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy 

programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do 
wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

2) Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 
pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. 
poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory). 

http://www.e-podreczniki.pl/
http://www.podręcznikarnia.pl/
http://www.wsip.pl/
http://www.mac.pl/
http://www.nowaera.pl/
http://www.wordwall.net.pl/
http://www.gov.pl/
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3) Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach 
w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub 
komunikatory). 

4) Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez 
ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-
mail, e-dziennik lub komunikatory). 

17. Określa się zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu: 
1) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej, 
2) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu, 
3) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 
umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

4) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 
względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu 
wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

5) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 
kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 
umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 
zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia, 

6) W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, 
w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki itp. 

7) Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia, 

8) Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, 
jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane, 

9) Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane 
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

18. Określa się zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
1) Powołany zespół do spraw integracji odpowiedzialny za organizację zajęć dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

2) Do zespołu należą nauczyciele uczący, specjaliści, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, doradcy 
zawodowi. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania 
narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje 
go drogą elektroniczną dyrektorowi Szkoły. 
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7) 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. 

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

9) Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na 
zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. aplikację Czat, Meet czy komunikator 
społecznościowy. 

10) O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym 
fakcie wicedyrektora Szkoły. 

11) Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub 
poprzez e-dziennik elektroniczny Librus.  

19. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 
można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 

20. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, lub 
wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii możesz również 
skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdański pod nr tel. 
58-683-50-94 lub 58-683-54-12 Agnieszka Różańska – kierownik sekcji epidemiologicznej.  

 
 
Adresy stron, z których czerpiemy informację: 

www.gis.gov.pl 
www.mz.gov.pl 
www.men.gov.pl 
www.gov.pl 
www.kuratorium.gda.pl  
www. sp4gda.edupage.org 
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