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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

      z dnia 20 grudnia 2021r.   
 

Procedura organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2301);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań   

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 

 

 

ROZDZIAŁ 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Procedura organizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, zwana dalej procedurą, określa: 

1) sposób i tryb realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia              

na odległość; 

2) organizację pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły.  

2. Procedura będzie obowiązywała w okresie całkowitego lub częściowego zawieszenia 

stacjonarnych zajęć szkolnych. 

3. Dyrektor szkoły określa w drodze zarządzenia okres oraz zakres zawieszenia zajęć 

szkolnych. 

§ 2. 

1. Realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

odbywa się w drodze nawiązania interakcji z uczniami za pomocą środków komunikacji 

zdalnej. 

2. Na zebraniu rady pedagogicznej dyrektor szkoły przeprowadza diagnozę dostępu 

nauczycieli do infrastruktury umożliwiającej interakcję z uczniami w nauczaniu zdalnym, 

w tym: komputerów, oprogramowania i Internetu. 

3. Nauczyciele zgłaszają niezwłocznie dyrektorowi szkoły trudności techniczne 

uniemożliwiające prowadzenie zajęć w nauczaniu zdalnym. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia zajęć on-line 

bezpośrednio z siedziby szkoły. 

5. W miarę możliwości dopuszcza się możliwość wypożyczenia nauczycielom komputerów 

przenośnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, po zawarciu umowy z dyrektorem 

szkoły. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-11-marca-2020-r.-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-410-17805.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
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§ 3. 

1. Na pierwszym zebraniu rodziców wychowawcy klas przeprowadzają ankietę 

diagnozującą dostęp uczniów do infrastruktury umożliwiającej interakcję                                          

z nauczycielami w nauczaniu zdalnym, w tym: komputerów lub tabletów, 

oprogramowania i Internetu. 

2. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania wychowawcy klasy trudności 

technicznych uniemożliwiających udział ucznia w nauczaniu zdalnym. 

3. W miarę możliwości dopuszcza się możliwość wypożyczenia uczniom komputerów 

przenośnych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, po uprzednim zawarciu umowy 

pomiędzy rodzicem, a dyrektorem szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 2. 

Organizacja nauczania zdalnego 

§ 4. 

1. Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-

komunikacyjne wykorzystywane w nauczaniu zdalnym. 

2. Podczas nauczania zdalnego nauczyciele będą korzystać z następujących zasobów TIK: 

1) Platforma Microsoft 365 umożliwiająca korzystanie z następujących aplikacji w wersji   

     internetowej: Word, Excel, PowerPoint, OneNote;  

2) aplikacja Teams w usłudze Microsoft 365; 

3) poczta elektroniczna Outlook w usłudze Microsoft 365; 

4) dysk OneDrive na pliki i dokumenty w usłudze Microsoft 365; 

5) aplikacja Forms w usłudze Microsoft 365; 

6) e-dziennik UONET+; 

7) łącza telefoniczne. 

§ 5. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnictwa w zajęciach nauczyciele i uczniowie 

otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do usługi Microsoft 365. 

2. Niedozwolone jest udostępnianie danych do logowania innym osobom. 

3. Nauczyciele edukacji informatycznej oraz informatyki przeprowadzają zajęcia –

instruktażowe z logowania na platformie dla uczniów oraz w razie potrzeb dla rodziców. 

4. Nauczyciele wykorzystują podczas pracy w formie stacjonarnej technologie określone                        

w § 4 ust.2 pkt 1-5, w celu zapoznania uczniów z funkcjonowaniem platformy. 

5. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad Netykiety oraz Regulaminu spotkań 

on-line i e-lekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śl. 

6. Nauczyciele przekazują uczniom zasady określone w ust. 4 podczas lekcji informatyki                   

i edukacji informatycznej. 

7. Regulamin spotkań on-line i e-lekcji jest dostępny na stronie internetowej szkoły: 

www.sp3siemianowice.pl 

§ 6. 

1. W celu nawiązania kontaktu z nauczycielem uczniowie korzystają z aplikacji Teams. 

2. E-dziennik jest wykorzystywany do kontaktu z rodzicami uczniów. Dostęp                                                

do e-dziennika jest chroniony indywidualnym hasłem nadanym przez rodzica. 

3. Komunikatory WhatsApp i Messenger służą do komunikacji z rodzicami uczniów, jeżeli 

wyrażą taką wolę. Uczniowie, którzy nie ukończyli 16 roku życia nie mogą korzystać                   

z komunikatorów. 

http://www.sp3siemianowice.pl/
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4. Kontakt telefoniczny (na numery podane przez rodziców) odbywa się w przypadku braku 

dostępu do Internetu, w celu uzgodnienia z rodzicami ucznia innej formy realizacji zajęć.   

§ 7. 

1. Kształcenie na odległość odbywa się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych 

(zajęcia on-line) oraz bez ich użycia, przez podejmowanie przez ucznia aktywności 

określonych przez nauczyciela, zwanych dalej zadaniami. 

2. Kształcenie na odległość odbywa się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej 

uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są 

sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami                  

przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą                         

przed monitorem komputera. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela                                           

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć trwa nie krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 60 minut. 

§ 8. 

1. Ustala się następujące źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których 

uczniowie mogą korzystać: 

1) podręczniki i ćwiczenia w formie papierowej udostępnione uczniom na dany rok 

szkolny; 

2) podręczniki w wersji elektronicznej i materiały edukacyjne dostępne na platformie              

e-podręczniki; 

3) filmy edukacyjne i instruktażowe dostępne na kanale YouTube; 

4) materiały edukacyjne, karty pracy, prezentacje, zadania i testy przygotowane przez 

nauczyciela; 

5) filmiki z matematyki na portalu pi-stacja.tv; 

6) materiały programu dla szkół instaling.pl (skuteczna nauka słówek); 

7) podręczniki w wersji elektronicznej i materiały on-line dla ucznia publikowane przez 

wydawnictwo Nowa Era nowaera.pl/naukazdalna; 

8) materiały edukacyjne platformy wsipnet.pl; 

9) biblioteka internetowa wolnelektury.pl; 

10) materiały publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

11) programy edukacyjne radia i telewizji; 

12) edukacyjne strony i programy internetowe wskazywane przez nauczyciela.   

2. Materiały edukacyjne lub linki do materiałów, filmów, lektur itp. przesyłane są uczniom 

wraz z instrukcją do pracy w aplikacji Teams w zakładce „zadania”. 

 

ROZDZIAŁ 3. 

Organizacja konsultacji 

§ 9. 

1. W szkole zapewnia się każdemu uczniowi lub rodzicom uczniów możliwość konsultacji               

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

2. Konsultacje, w zależności od sytuacji epidemiologicznej mogą odbywać się w formie: 

1) stacjonarnej, w siedzibie szkoły; 

2) telefonicznej (za zgodą nauczyciela); 

3) on-line, za pośrednictwem wideopołączenia; 



str. 4 
 

4) innej komunikacji zdalnej uzgodnionej z rodzicem. 

3. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin 

dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców. 

4. Harmonogram konsultacji on-line publikuje się na szkolnej stronie internetowej. 

5. Konsultacje w formie stacjonarnej dla uczniów klas ósmych ustala się na bieżąco. 

Informację o terminie i godzinie konsultacji nauczyciel przekazuje uczniom w aplikacji 

Teams oraz rodzicom za pośrednictwem e-dziennika.  

§ 10. 

1. Uczniowie klas ósmych, którzy chcą skorzystać z konsultacji stacjonarnych zgłaszają ten 

fakt nauczycielowi danego przedmiotu za pośrednictwem aplikacji Teams. 

2. Po ustaleniu liczby uczniów zainteresowanych konsultacjami w szkole nauczyciel ustala 

godziny konsultacji dla poszczególnych osób w celu ograniczenia kontaktów.  

3. Uczeń zgłasza się do szkoły na określoną godzinę, wyposażony w środki ochrony 

osobistej.  

4. Przed rozpoczęciem konsultacji oraz w trakcie ich trwania ucznia obowiązują zasady 

bezpieczeństwa zawarte w „Regulaminie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3                       

w Siemianowicach Śląskich w czasie epidemii koronawirusa”. 

 

ROZDZIAŁ 4. 
 

Zadania nauczycieli 

§ 11. 

1. Nauczyciele dokonują koniecznych modyfikacji w opracowanych rozkładach materiału                

w celu zapewnienia ciągłości realizacji podstawy programowej w kształceniu                                   

na odległość. 

2. Nauczyciele zgłaszają dyrektorowi konieczność modyfikacji szkolnego zestawu 

programów nauczania jeżeli realizacja programu z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość jest niemożliwa. 

3. Dyrektor modyfikuje zestaw programów w razie potrzeby. 

§ 12. 

1. Zespół ds. organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgłasza dyrektorowi 

potrzebę modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego w przypadku: 

1) braku możliwości realizacji założeń programowych w kształceniu na odległość; 

2) konieczności zmian ze względu na problemy związane z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną i zmienioną organizacją pracy szkoły (np. izolacja uczniów, 

trudności w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w edukacji zdalnej itp.)  

2.  Dyrektor modyfikuje program w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

§ 13. 

1. Dyrektor szkoły ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści 

nauczania dla poszczególnych oddziałów. 

2. W celu ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczyciel wpisuje w e-dzienniku tematy 

zaplanowanych lekcji oraz informację o pracy do wykonania przez ucznia. 

3. Wpisy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są do czwartku poprzedzającego tydzień 

realizacji danych lekcji. 
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§ 14. 

1. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie                                  

z tygodniowym planem zajęć.  

2. W tym czasie organizuje lekcje w formie wideopołączenia, przesyła materiały do pracy, 

udziela uczniom wskazówek do pracy, przesyła informacje zwrotne itp. 

3. Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, w zależności od wariantu pracy szkoły 

mogą powadzić zajęcia: 

1) w bezpośrednim kontakcie z uczniem; 

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 15. 

1. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) są dostępni dla uczniów                 

w godzinach swojej pracy.  

2. W tym czasie prowadzą zajęcia, konsultacje indywidualne i grupy wsparcia on-line.  

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne ustalają indywidualnie z rodzicami 

uczniów zasady realizacji zajęć, współpracy i kontaktu za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustaloną liczbą godzin lub organizację zajęć                     

w formie stacjonarnej. 

4. Na zajęciach rewalidacyjnych organizowanych w formie stacjonarnej uczniów 

obowiązuje Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach 

Śląskich w czasie epidemii koronawirusa. 

§ 16. 

1. Nauczyciel bibliotekarz jest dostępny dla uczniów w godzinach swojej pracy.  

2. Bibliotekarz udostępnia uczniom i pracownikom zasoby biblioteczne dostępne on-line. 

3. W przypadku braku możliwości udostępnienia książki on-line uczniowie i pracownicy 

mogą korzystać z biblioteki szkolnej po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby                               

za pośrednictwem e-dziennika do nauczyciela – bibliotekarza. 

4. Nauczyciel bibliotekarz ustala harmonogram korzystania z biblioteki przez uczniów                                  

i pracowników w oparciu o przesłane zgłoszenia. 

5. Jednocześnie z biblioteki może korzystać jedna osoba wypożyczająca/zwracająca książki. 

6. Osoby korzystające z biblioteki są zobowiązane stosować środki ochrony osobistej. 

7. W bibliotece należy zachować dystans pomiędzy wypożyczającym/ zwracającym książki, 

a bibliotekarzem. 

8. Zwrócone książki oznaczone datą zwrotu zostają poddane kwarantannie.  

9. Zwrot podręczników będzie się odbywać wg harmonogramu przygotowanego przez 

bibliotekarza. 

10. Za pośrednictwem e-dziennika i aplikacji Teams rodzice i uczniowie zostaną 

poinformowani o terminie zwrotu podręczników. 

11. Bibliotekarz udziela wsparcia uczniom i nauczycielom podczas pracy zdalnej,                                     

a w szczególności: 

1) wspiera uczniów przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli,      

    szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej; 

2) wspiera nauczycieli w zakresie wskazywania elektronicznych zasobów edukacyjnych  

    oraz platform i innych narzędzi dostępnych w Internecie.  
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§ 17. 

1. Nauczyciele świetlicy są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. Nauczyciele świetlicy w szczególności: 

1) organizują zajęcia on-line dla uczniów; 

2) prowadzą bloga świetlicowego, na którym udostępniają alternatywne formy 

spędzania czasu poza szkołą, a w tym: gry, zabawy, zajęcia manualne itp.; 

3) organizują konkursy dla uczniów i wyszukują oferty konkursów pozaszkolnych; 

4) udzielają uczniom pomocy w nauce. 

3. W przypadku konieczności zapewnienia opieki uczniom, którzy nie mają możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu 

zamieszkania, nauczyciele świetlicy sprawują opiekę w formie stacjonarnej,                               

z uwzględnieniem wytycznych sanitarno-epidemicznych. 

4. Opieka nad uczniami, o których mowa w ust. 3 sprawowana jest w czasie trwania zajęć 

lekcyjnych ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danego ucznia. 

5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców uczniów z klas 

I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom w czasie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych.  

6. Na zajęciach, o których mowa w ust. 5 obowiązują następujące zasady: 

1) rodzice uczniów zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej; 

2) godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców; 

3) zajęcia dla poszczególnych grup dzieci organizowane są w stałych salach 

świetlicowych lub lekcyjnych; 

4) podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych obowiązuje Regulamin świetlicy 

zawierający zasady bezpieczeństwa podczas epidemii oraz „Regulamin 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemianowicach Śląskich w czasie 

epidemii koronawirusa”; 

5) w czasie zajęć uczniowie spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu.   

§ 18. 

1. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje i aktualizuje informacje dotyczące: 

1) aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej 

klasie;  

2) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu                               

w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line. 

2. Wychowawca zakłada w aplikacji Teams wirtualny zespół klasowy i monitoruje 

założenie zespołów przedmiotowych przez nauczycieli uczących w klasie. Jest 

moderatorem zespołu.  

3. Wychowawca organizuje zajęcia z wychowawcą w formie wideopołączenia. 

4. Wychowawca nadzoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Brak realizacji 

obowiązku szkolnego zgłasza pedagogowi i dyrektorowi szkoły. 

5. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej lub telefonicznie. 

6. Wychowawca organizuje zebrania z rodzicami za pośrednictwem wideopołączenia                     

w aplikacji Teams. 
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ROZDZIAŁ 5. 

Uczestnictwo w zajęciach i usprawiedliwianie nieobecności 

§ 19. 

1. Zajęcia on-line dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z obowiązującym 

tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia zróżnicowanie zajęć w każdym dniu                    

oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia. 

2. Plan lekcji on-line uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia pracą przy 

monitorach; 

2) równy, naprzemienny dostęp uczniów do zajęć w formie on-line. 

§ 20. 

1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach: 

1) biorąc udział w lekcjach on-line za pośrednictwem wideopołączenia w aplikacji 

Teams; 

2) odbierając i wykonując zadania i aktywności zlecone przez nauczyciela w aplikacji 

Teams. 

2. Obecność na zajęciach uczeń potwierdza: 

1) zgłaszając swoją obecność podczas wideopołączenia z nauczycielem; 

2) logując się w aplikacji Teams i odbierając zadanie zlecone przez nauczyciela; 

3) przesyłając wymaganą w danym dniu korespondencję zwrotną (za pośrednictwem 

aplikacji Teams lub poczty elektronicznej Outlook).  

3. Obecność ucznia na lekcji jest zaliczona na podstawie jego aktywności w dniu, w którym 

zgodnie  z planem odbyła się lekcja. 

§ 21. 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia wychowawca klasy na prośbę rodzica 

przesłaną za pośrednictwem e-dziennika. 

2. Rodzice wnoszą o usprawiedliwienie podając przyczynę nieobecności, w terminie 7 dni       

od ustania nieobecności.  

3. Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności określa Statut szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 6. 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy 

i umiejętności oraz informowanie o ocenach 
 

§ 22. 

1. Podstawą do oceny pracy ucznia są aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, 

potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem. 

2. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie 

spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych; 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się                

on-line; 

4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną; 
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5) zdjęć wykonanych prac, nagrań audio i video przesłanych do nauczyciela droga 

elektroniczną. 

3. Dopuszczalną formę wykonania zadania określa nauczyciel przedmiotu. 

4. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie 

bieżące: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów telefonicznych;  

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;  

3) wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji; 

4) wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem                          

lub w aplikacji Teams; 

5) testów on-line udostępnionych za pośrednictwem aplikacji Teams lub innych, 

dostępnych dla uczniów, platform i aplikacji edukacyjnych; 

6) zadań dodatkowych. 

5. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych                   

dla chętnych. 

§ 23. 

1. Rodzice oraz uczniowie są informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 

ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Wyżej wymienione informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, 

uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym                

w czasie ustalonych w harmonogramie konsultacji.  

3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach 

na bieżąco w czasie zajęć on-line. 

 

§ 24. 

 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej (śródrocznym                        

lub rocznym) nauczyciele wpisują do e-dziennika oraz ustnie informują ucznia                                

o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy powiadamia w tym samym terminie rodziców ucznia. 

Powiadomienie odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej                

lub telefonicznie. Informacja o sposobie przekazania informacji lub wydruki 

przekazanych informacji są przechowywane w dokumentacji wychowawcy. 

3. Na 7 dni roboczych przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej  

nauczyciele zobowiązani są do ustalenia wszystkich ocen klasyfikacyjnych z wpisem                     

do e-dziennika. 

4. Na 7 dni roboczych przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej (rocznym) 

wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich  zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach odbywa się: za pośrednictwem 

wpisu ocen do e-dziennika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

lub  telefonicznie.  

6. Wychowawca zobowiązany jest skutecznie przekazać powiadomienie rodzicom. 
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ROZDZIAŁ 7. 
 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia 

zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły 
 

§ 25. 

1. Egzamin klasyfikacyjny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, jeżeli nie ma 

podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu braku udziału ucznia 

w zajęciach, w tym w zajęciach realizowanych w formie nauczania zdalnego.  

2. Brak udziału ucznia w zajęciach w formie nauczania zdalnego rozumiany jest jako brak 

udziału w zajęciach prowadzonych on-line, brak aktywności w aplikacji Teams 

i  przesyłania zadań potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela 

materiałem sprawdzającym realizację podstawy programowej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny w formie zdalnej odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi     

w  § 53-57 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach 

Śląskich, z zastrzeżeniem zasad i zmian wprowadzonych niniejszą procedurą. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń był nieklasyfikowany, to podstawą                        

do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen 

potwierdzających opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zajęć edukacyjnych, 

z  których był nieklasyfikowany.  

5. Wniosek o egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej przesyła rodzic drogą 

elektroniczną do dyrektora szkoły na adres: sp3@sp3siemianowice.pl, nie później niż do 

dnia zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej. 

6. Rada pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego 

podczas zebrania klasyfikacyjnego.  

7. Egzamin klasyfikacyjny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej z uczniem i jego rodzicami. 

8. Egzamin klasyfikacyjny w kształceniu na odległość przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora szkoły i zapisana w aplikacji Teams, jako zespół dla danego ucznia. 

9. Podczas egzaminu kontakt z uczniem oraz członkami komisji, utrzymywany będzie 

poprzez łącze internetowe, w warunkach możliwie zapewniających samodzielność pracy 

ucznia. 

10. Pytania egzaminacyjne, ćwiczenia, zadania praktyczne proponuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. Zakres materiału i wymagań edukacyjnych oraz sposób 

przeprowadzenia egzaminu wychowawca przekazuje danemu uczniowi drogą 

elektroniczną. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany zdalnie, z zastrzeżeniem ust. 15, składa się 

z części pisemnej (zadań lub testu on-line udostępnionego uczniowi w określonym 

czasie) i ustnej. Uczeń przesyła wykonane zadania na wskazany adres zwrotny.  

12. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego dostosowany jest wymogów komunikacji 

zdalnej i może wynosić max. 45 min. W tym część pisemna trwa 35 minut, a w części 

ustnej uczeń ma 5 minut na przygotowanie odpowiedzi i 5 minut na odpowiedź.  

mailto:sp3@sp3siemianowice.pl
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13. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie egzaminu 

ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych odpowiedzi 

udzielonych w trakcie egzaminu pisemnego. 

14. Część pisemna może odbywać się równocześnie dla wszystkich zdających egzamin 

klasyfikacyjny z danego przedmiotu. 

15. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego przeprowadzany zdalnie ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

Zadania praktyczne wykonywane są podczas wideopołączenia w aplikacji Teams. 

W  czasie egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące 

omówienia zadania praktycznego. 

16. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od dnia egzaminu. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, 

podejmuje decyzję  dotyczącą ustalenia oceny klasyfikacyjnej zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący 

należy do przewodniczącego komisji. 

17. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi 

i rodzicom drogą mailowa lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych 

form porozumiewania się na odległość. 

18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego zdalnie mogą być obecni 

w charakterze obserwatorów rodzice ucznia. 

19. Z egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego zdalnie sporządza się protokół,                       

do którego dołącza się wydruk pisemnej pracy ucznia oraz zwięzłą informację o ustnej 

odpowiedzi ucznia lub informacje o wykonaniu zadania praktycznego przez ucznia. 

 

§ 26. 

1. Egzamin poprawkowy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, zgodnie 

z  zasadami zawartymi w § 62 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki 

w Siemianowicach Śląskich, z zastrzeżeniem zasad i zmian wprowadzonych niniejszą 

procedurą. 

2. Termin egzaminu poprawkowego w formie zdalnej wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wychowawca podaje ustalony termin 

i godzinę egzaminu do wiadomości uczniów i rodziców, za pośrednictwem środków 

komunikacji zdalnej.  

3. Egzamin poprawkowy w kształceniu na odległość przeprowadza się w sposób przyjęty 

dla egzaminu klasyfikacyjnego, określony w § 25. ust.8-17. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego przeprowadzanego zdalnie sporządza się 

protokół, do którego dołącza się wydruk pisemnej pracy ucznia oraz zwięzłą informację 

o  ustnej odpowiedzi ucznia lub informacje o wykonaniu zadania praktycznego przez 

ucznia. 
 

§ 27. 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku złożenia zastrzeżeń                      

do rocznej ocena klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza się w formie 

zdalnej w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, zgodnie                               
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z zasadami zawartymi w § 59 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki 

w  Siemianowicach Śląskich, z zastrzeżeniem zasad i zmian wprowadzonych niniejszą 

procedurą. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,                  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od 

dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pisemnie, drogą elektroniczną na 

adres: sp3@sp3siemianowice.pl. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych                           

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie zdalnej przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin i godzinę uzgadnia się 

z  uczniem i jego rodzicami za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie zdalnej przeprowadza się w sposób 

przyjęty dla egzaminu klasyfikacyjnego, określony w § 25. ust.8-17. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Do protokołu dołącza się wydruk pisemnej pracy ucznia oraz zwięzłą informację o ustnej 

odpowiedzi ucznia lub informacje o wykonaniu zadania praktycznego przez ucznia. 
 

§ 28. 

1. W przypadku wystąpienia konieczności ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w związku z wniesieniem zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły określa się, że procedura ta 

odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w § 59 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich, z zastrzeżeniem zasad i zmian 

wprowadzonych niniejszą procedurą. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,                  

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pisemnie, drogą elektroniczną na adres: 

sp3@sp3siemianowice.pl. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. Posiedzenie komisji odbywa się za pośrednictwem 

środków komunikacji zdalnej. 

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako  przewodniczący 

komisji, 

mailto:sp3@sp3siemianowice.pl
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2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) pedagog, psycholog szkolny. 

5. Przewodniczący ustala termin i sposób komunikowania komisji w czasie rozstrzygania 

zastrzeżeń z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, o czym powiadamia 

elektronicznie pozostałych członków komisji oraz ucznia i jego rodziców. Spotkanie 

komisji on-line odbywa się nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

zastrzeżeń. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje 

niezwłocznie rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

ROZDZIAŁ 8. 
 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. 

1. Dyrektor szkoły odpowiada za koordynację współpracy nauczycieli z uczniami                       

lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

uczniów. 

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może czasowo zmodyfikować 

tygodniowy rozkład zajęć w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod                        

i technik kształcenia na odległość. 

3. Dyrektor szkoły informuje za pośrednictwem e-dziennika uczniów, rodziców                                

i nauczycieli o wszelkich zmianach dotyczących sposobu i trybu realizacji zadań szkoły 

w przypadku częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć stacjonarnych. 

§ 30. 

1. Treść niniejszej procedury jest dostępna w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej 

szkoły w zakładce dokumenty. 

2. W kwestiach spornych dotyczących organizacji pracy szkoły w czasie epidemii decyduje 

dyrektor szkoły. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 
 

§ 31. 

1. Procedura może być nowelizowana lub poszerzana o procedury bezpieczeństwa zalecane 

przez MEN i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

2. Zmiany procedury wymagają formy pisemnej i wprowadzane są zarządzeniem dyrektora 

szkoły. 

3. O wszelkich zmianach w treści procedury informowani są uczniowie, ich rodzice                        

oraz pracownicy szkoły. 

 

 
 


