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Procedury organizacji pracy   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 46 w Szczecinie  

w okresie wprowadzenia hybrydowej lub zdalnej formy kształcenia 

 

opracowane na podstawie 
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I.    Formy kształcenia zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej 
 

1. W sytuacji pojawienia się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 w środowisku szkolnym 
dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, podejmuje decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówki.  

Stacjonarna forma kształcenia może być zawieszona: 

a) częściowo – przejście na mieszaną formę kształcenia (hybrydową) 
 

b) całkowicie – przejście na zdalną formę kształcenia (kształcenie na odległość). 
 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zawieszeniu kształcenia stacjonarnego na terenie całego kraju 

bądź jedynie w niektórych województwach, powiatach czy gminach podejmuje Minister Edukacji 

Narodowej. 

 

 
 

II.    Nauczanie hybrydowe i zasady jego prowadzenia 
 

1. Hybrydowa forma kształcenia, zależnie od sytuacji epidemicznej w szkole, może być realizowana  

w dwóch wariantach: 

a) naprzemienna nauka w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów według 

sporządzonego harmonogramu (np. podział oddziałów w szkole na dwie grupy i ustalenie, że  

w pierwszym tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza jedna grupa oddziałów, a druga grupa  

w tym czasie ma kształcenie na odległość - w następnym tygodniu zamiana grup) 

b) zawieszenie zajęć stacjonarnych dla danej grupy, grupy wychowawczej,  oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć (np. uczniowie klas 

I-III oraz IV uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie klas pozostałych w kształceniu na 

odległość). 
 

2. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauczaniu hybrydowym. Sposoby 

monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz kryteria oceniania w okresie: 

a) kształcenia stacjonarnego - ujęte są w Statucie Szkoły 

b) kształcenia na odległość - ujęte są w niniejszych procedurach (s. 5 -7).  

     

 
 

III.    Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia 
  

1. Kształcenie na odległość nie jest tożsame z nauką w systemie klasowo – szkolnym. 
 

2. Realizacja zajęć edukacyjnych w kształceniu zdalnym odbywa się w oparciu o istniejący plan zajęć  

z dokonaniem zmiany czasu jednostki tych zajęć. 
 

3. W procesie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 46 stosuje się dwie podstawowe formy: 
 

1) kształcenie synchroniczne – polegające na kontakcie (nauczyciel – uczeń) online w czasie rzeczywistym 

z natychmiastowym przepływem informacji. Uczniowie mogą włączyć się w tok zajęć przy 

wykorzystaniu Platformy Edukacyjnej GSuite i aplikacji Classroom. W edukacji synchronicznej 

uczestnik zajęć wykorzystuje możliwość audiokonferencji, telekonferencji i wideokonferencji w pełni 

nadzorowanych przez nauczyciela. 

2) kształcenie asynchroniczne – polegające na udostępnianiu przez nauczyciela materiałów edukacyjnych, 

które uczeń wykonuje w odroczonym, określonym przez nauczyciela czasie. Narzędziami 

umożliwiającymi komunikację w czasie nierzeczywistym są takie formy, jak: e-mail, forum dyskusyjne, 

a także poprzez udostępnienie przez nauczyciela pliku (np. karty pracy) w aplikacji Classroom. 
 

4. Narzędziami do komunikacji nauczyciela z uczniami i rodzicami są: 

1) aplikacja Gmail 

2) dziennik elektroniczny Librus Synergia 

3) e-mail 
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oraz inne urządzenia telekomunikacyjne za zgodą nauczyciela – telefon (rozmowa, wiadomość sms), 

komunikator, np. WhatsApp, grupy na Facebooku, Messenger.  
 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  

w szczególności: 

1) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicami, przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych 

przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę 

do oceny pracy ucznia 

2) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez 

ucznia w domu przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
 

6. Szkoła realizując kształcenie na odległość, wykorzystuje różnorodne materiały edukacyjne 

prezentowane na polecanych przez MEN stronach i platformach internetowych, m.in:  
 

1) epodreczniki.pl  

2) Portal wiedzy dla nauczycieli 

3) Strona Zdalnelekcje  

4) Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

5) Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

6) Portal lektury.gov.pl 

7) Strona Centrum Nauki Kopernik 

8) Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia 

9) Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 

10) Serwis Ninateka 

11) Serwis Muzykoteka Szkolna 

12) Biblioteka Cyfrowa Polona 

13) Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 

14) Serwis Telewizji Polskiej (TVP Kultura) 

15) Serwis Polskie Radio Dzieciom 

16) Platforma Khan academy.org/  

17) Portal.scholaris/ 

18) Strona gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

19) Platforma Szkoła w Chmurze 

20) Youtube , blogi i inne.  

 

7. Nauczyciele na ww. platformach mogą: 

1) prowadzić lekcje online (lekcja nie może trwać dłużej niż 30 minut, pozostały czas przeznaczony 

jest na konsultacje z uczniem lub przerwę dla ucznia pomiędzy kolejnymi zajęciami) 

2) zamieszczać i wykorzystywać nagrania z przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, nagraną 

lekcją 

3) zamieszczać i wykorzystywać prezentacje 

4) zamieszczać i wykorzystywać linki do innych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi 

5) zamieszczać i wykorzystywać zadania, ćwiczenia, karty pracy do wykonania dla ucznia. 
 
  

8. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami z wykorzystaniem metod i technik 

 kształcenia na odległość zalicza się: 
 

1) prowadzenie zajęć online 

2) rozmowy telefoniczne z uczniami 

3) rozmowy z uczniami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym 

https://epodreczniki.pl/
http://www.scholaris.pl/
about:blank
https://www.cke.gov.pl/
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/
https://ninateka.pl/edu
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.polona.pl/
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
about:blank
http://www.scholaris.pl/
about:blank
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4) prowadzenie wideokonferencji i innych form komunikowania się online 

5) prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form 

komunikowania się na odległość 

6) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie godzin. 
 

9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, 

która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie 

ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu 

rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.  
 

10. Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do 

odpowiedniej platformy: 
 

1) każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet, iPhone) 

2) w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli 

uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów 

edukacyjnych, przekazania ich do wychowawcy klasy, który przesyła je w jednym pliku do 

sekretariatu 

3) sekretarz szkoły drukuje materiały, które może odebrać rodzic lub uczeń w „OKIENKU”, 

umiejscowionym przy wejściu głównym do szkoły 

4) inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.  
 

11. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w każdej ustalonej formie nauczania zdalnego (lekcje online, 

lekcje w oparciu o przesyłane przez nauczycieli materiały do realizacji podstawy programowej). 
 

12. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy o braku kontaktu  

z uczniem i brakiem wykonywania zadań. 
 

13. Wychowawca klasy w przypadku braku kontaktu z uczniem natychmiast informuje o tym fakcie 

rodziców ucznia. 
 

14. Wychowawcy klas codziennie monitorują obecność uczniów i prowadzą dokumentację o stanie klasy. 

 

 
 

IV. Formy współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowanie przez niego 

         współpracy z uczniami i rodzicami. 
 

1. Współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami koordynuje dyrektor szkoły i wicedyrektor. 
 

2. Dyrektor wspólnie z wychowawcami ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i Internetu, umożliwiających interakcję między uczniami 

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  
 

3. Dyrektor we współpracy z radą rodziców podejmuje działania zapewniające uczniom i nauczycielom 

możliwość realizacji zdalnego nauczania. 
 

4. Problemy zgłaszane nauczycielom przez uczniów i rodziców w trybie pilnym przekazywane są 

dyrektorowi szkoły i wicedyrektorowi.  
 

5. Dyrektor szkoły we współpracy z wicedyrektorem i nauczycielami ustala harmonogram konsultacji 

uczniów i rodziców z prowadzącymi zajęcia nauczycielami. 
 

6. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli 

materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.  O każdym zgłaszanym 

przez rodziców i uczniów problemie powiadamia dyrektora szkoły i wicedyrektora. 
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7. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora  

i wicedyrektora poprzez dziennik elektroniczny, aplikację Gmail lub inną ustaloną drogą komunikacji  

i w razie potrzeby do bezzwłocznego udzielenia odpowiedzi na informacje. 
 

8. Nauczyciele w trybie nauczania hybrydowego pracują zdalnie na terenie szkoły, a w przypadku innej 

organizacji są w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili mogą zostać wezwani przez dyrektora do 

szkoły. 
 

9. Rady Pedagogiczne są przeprowadzane w formie stacjonarnej lub zdalnej.  
 

10. W sytuacji całkowitego zawieszenia nauczania stacjonarnego dyrektor szkoły ustala z nauczycielem 

biblioteki, wychowawcami świetlicy nowy przydział obowiązków.  

 

 
 

V.  Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach 
   

1. Dyrektor ustala we współpracy z wicedyrektorem i nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania 

z zajęć wynikających z ramowego planu nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

uwzględniając w szczególności:  

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia 

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

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć 

6) warunki rodzinne ucznia 

7) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 
 

2. Dobór treści kształcenia wynika z ustalonego tygodniowego rozkładu lekcji w poszczególnych klasach 

oraz z uwzględnienia przedłożonych przez nauczycieli zmian w programach nauczania. 
 

3. Zakres nauczanych treści wraz tematem, celami, zadaniami do wykonania, niezbędnymi informacjami 

nauczyciel przesyła uczniowi w aplikacji Classroom. 
 

4. Zakres dobranych treści e-lekcji uwzględnia czas jej trwania, czyli 30 minut. Pozostała część jednostki 

dydaktycznej przewidziana jest na konsultacje indywidualne  lub przerwę dla uczniów pomiędzy 

kolejnymi zajęciami 
 

5. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela  

(z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia 

w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. 
 

6. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.  
 

7. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. 

Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania. 

 

 
 

VI.   Sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia    
 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 
 

2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej w czasie 

rzeczywistym lub na podstawie wykonanych zadań w czasie odroczonym. 
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3. Nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych pomocą pedagogiczno- 

psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pedagogiczno–psychologicznej. 
 

4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej lub poprosić o samodzielne wykonanie 

pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.  
 

5. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać w aplikacji Classroom kartkówki, testy, 

sprawdziany, z  uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.  
 

6. Informacja o planowanych kartkówkach, sprawdzianach, testach powinna być umieszczana 

odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na 

jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.  
 

7. Nauczyciel podczas realizacji nowych treści podstawy programowej wspiera ucznia, który ma prawo 

skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela przy wykonaniu zadania w formach i czasie 

określonym wcześniej przez nauczyciela. 
 

8. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po 

jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny, aplikację Gmail lub podczas konsultacji. 
 

9. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez 

dziennik elektroniczny lub w inny ustalony z rodzicem sposób. 
 

10. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia 

wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 
 

11. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia dla każdego przedmiotu objętego ramowym planem 

nauczania zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Zdalne nauczanie oraz w aplikacji 

Classroom. 

 
Zasady zadawanie prac domowych 

 

1. Nauczyciele zlecając uczniom zadanie do wykonania zdalnie:  
 

1) dostosowują je do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia 

2) wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki 

ewentualnej poprawy 

3) uwzględniają warunki techniczne, takie jak dostęp ucznia do Internetu oraz jego jakość, urządzenia 

dostępne do zdalnej nauki oraz liczbę osób, które oprócz ucznia z nich korzystają 

4) mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie  

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane 

5) ograniczają liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki 

6) mają na uwadze wyeliminowanie nadmiernego obciążenia i zachowanie odpowiednich warunków 

higieny nauki zdalnej 

7) nie zadają prac uczniom na czas weekendu (jeśli zajęcia z danego przedmiotu są w piątek  

i następujący po nim poniedziałek). 

 

 

Ocenianie uczniów w nauczaniu na odległość 
 

1. Zdalna    realizacja    treści    z    podstawy    programowej    odbywa    się     z wykorzystaniem narzędzi 

ustalonych przez nauczyciela.  
 

2. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do 

samodzielnego opracowania przez ucznia. 
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3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie 

podlegało ocenie.  
 

4. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe podlegają ocenie. Nie oznacza to 

jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.  
 

5. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest 

zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela. Brak zaliczenia 

materiału w wyznaczonym terminie  skutkuje oceną niedostateczną. 
 

6. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych przechowywane są 

przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze. 
 

7. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do 

rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 
 

8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane  

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  
 

9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu 

na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania 

psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny 

sposób (np. za pomocą sms lub w wersji papierowej przekazanej do szkoły). 
 

10. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje 

przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.  
 

11. Ponowne nieodesłanie  (mimo otrzymanego przypomnienia) w terminie zadania i nieusprawiedliwieniu 

takiego stanu rzeczy przez rodzica traktowane  jest jako brak zadania, co skutkuje oceną niedostateczną.   

12. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego 

nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
 

13. Korzystanie  przez  ucznia  z  prac  innych  osób  (bez  podania  źródeł)  –  skutkuje oceną 

niedostateczną.  

14. Nieobecność podczas zajęć online prowadzonych nie zwalnia  ucznia  z  konieczności  wykonania   

przez niego zadań (umieszczonych  w aplikacji Gmail) i odesłania ich nauczycielowi. 

15. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: 

1) odpowiedzi ustne w czasie zajęć online lub w trakcie rozmów telefonicznych 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym 

3) wykonane w domu zadania, przesłane mailem lub inną drogą elektroniczną (np. prace pisemne, 

karty pracy, zdjęcia wykonanej pracy, projekt, prezentacja, referat, plakatu, nagrania) 

4) testy online udostępnione na wybranej platformie. 
 

16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły aktywność ucznia w nauczaniu zdalnym 

brana jest pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania. 
 

17. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na bieżąco  

w czasie zajęć online, poprzez dziennik elektroniczny, aplikację Gmail oraz podczas konsultacji. 
 

18. Rodzice informowani są o postępach dziecka w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. Informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych 

z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 
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VII.  Zasady klasyfikacji uczniów 
 

1.   I etap edukacyjny 
 

 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III podczas nauczania zdalnego odbywa się na dotychczasowych 

zasadach opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem wymienionych poniżej rozwiązań związanych  

z kształceniem na odległość.  
 

1) W czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego roku 

(półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć. Uwzględnia także aktywność ucznia podczas 

zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac. 
 

2) Podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na wskazanej 

platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem wskazanego 

przez nauczyciela komunikatora. 
 

3) Nauczyciel powinien stwarzać dogodne warunki do dokonywania przez uczniów samooceny swoich 

osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania zdalnego samoocena ucznia może być dokonywana 

w czasie rozmowy z nauczycielem z wykorzystaniem wskazanego komunikatora lub platformy 

edukacyjnej bądź w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela. 
 

4) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocenę śródroczną zamieszcza 

się w karcie oceny opisowej. Podczas trwania zdalnego nauczania karta ta jest przekazywana rodzicom 

ucznia, np. za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez szkołę. 
 

5) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia m.in.: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach 

prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań 

zleconych przez nauczycieli 

 dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę 

zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, również podczas uczestniczenia  

w zajęciach zdalnego nauczania. 

 

2.   II etap edukacyjny 

 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na dotychczasowych zasadach opisanych w Statucie Szkoły 

z uwzględnieniem wymienionych poniżej rozwiązań związanych z kształceniem na odległość.  
1)  

1) Zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca klasy informuje 

rodziców za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez szkołę 
 

2) Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej 

b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 
 

3) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

a) pisemną samoocenę ucznia – przesłaną na email wychowawcy w wyznaczonym terminie 

b) pisemną opinię uczniów danej  klasy - przesłaną indywidualnie na email wychowawcy 

c) opinię uczących nauczycieli  i  uwagi pracowników niepedagogicznych. 

 

4) Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania w okresie zdalnego nauczania wychowawca  

w porozumieniu z nauczycielami uczącymi zdalnie ucznia uwzględnia: 
 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach 

prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań 

zleconych przez nauczycieli 
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b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela (w szczególności  

niedopuszczalne jest kopiowanie prac  innych  osób  bez  podania  źródeł)   

c) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach 

i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość 

d) przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji 

przez nauczycieli, np. podczas lekcji wychowawczych 

e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad ustalonych przez 

szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych 

online; nieudostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online 

f) pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną. 

 

 
 

VIII.   Sposób dokumentowania przebiegu nauczania  
 

1. Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa poprzez systematyczne rejestrowanie  

w dzienniku elektronicznym tematów odbytych zajęć, ocen, uwag odnośnie zachowania uczniów, 

frekwencji itp. 
 

2. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z przyjętymi zasadami: 
 

1) dokumenty w wersji papierowej dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły zostaną uzupełnione 

po odwieszeniu zajęć 

2) nauczyciel przedmiotu realizację swoich zadań dokumentuje w dzienniku elektronicznym  

3) nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy szkolnej, pedagog, nauczyciele zajęć 

specjalistycznych prowadzą dokumentację elektronicznie wg ustalonego przez dyrektora szkoły 

wzoru; Przed zakończeniem zajęć rocznych wydruk dokumentacji dołączony jest do tradycyjnego 

dziennika papierowego 

4) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia 

5) inne dokumenty, np. protokoły RP, protokoły spotkań zespołów przedmiotowych, notatki służbowe 

mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.   
 

3. Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy na bieżąco odnotowują wszelkie formy kontaktu z uczniami  

i rodzicami, pracownikami różnych instytucji wspierających funkcjonowanie szkoły. 

 

 
 

IX. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

         poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności  
 

Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w sytuacjach 

określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty), 

zgodnie ze Statutem Szkoły. 
 

 

W okresie realizacji kształcenia na odległość ustala się następujące rozwiązania proceduralne: 
 

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 lub 

końcowej oceny klasyfikacyjnej z powodu braku udziału ucznia w czasie zajęć kształcenia na odległość.  
 

2. Brak udziału ucznia w zajęciach, o którym mowa w punkcie 1, rozumiany jest jako brak udziału  

w zajęciach prowadzonych w formach kształcenia na odległość uzgodnionych z nauczycielami 

przedmiotów i wychowawcą oraz brak przesyłania zadań potwierdzających zapoznanie się ze 

wskazanym przez nauczyciela materiałem sprawdzającym realizację podstawy programowej.  
 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także w przypadkach opisanych w art. 37 ust. 4 , art. 115 ust. 

3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica. Wniosek powinien być przesłany drogą 

e-mailową na adres szkoły:    sp46@miasto.szczecin.pl. 
 

5. Dyrektor szkoły w korespondencji elektronicznej  uzgadnia z rodzicem oraz nauczycielem datę  

i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. 
 

6. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu treści programowych, jakich dotyczy egzamin  

i przesyła drogą elektroniczną rodzicom i uczniowi oraz do wiadomości dyrektora szkoły. 
 

7. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych 

szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia. 
 

8. Egzamin przeprowadzany jest metodą pracy synchronicznej, za pomocą platformy G Suite - aplikacji 

Classroom oraz Meet pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia. 
 

9. Dokładny sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego zależny jest od posiadanych przez 

ucznia narzędzi informatycznych oraz dostępu do sieci. Zostanie on ustalony z uczniem  i rodzicem 

przed wyznaczonym terminem egzaminu. 
 

10. W przypadku uczniów nieposiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach 

szczególnych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu 

wszelkich środków bezpieczeństwa rekomendowanych przez służby epidemiologiczne. 
 

11. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic  

w imieniu swojego dziecka informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia 

lekarskiego na wskazany adres mailowy szkoły. 
 

12. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami, o którym 

wychowawca klasy skutecznie powiadamia rodziców ucznia. 
 

13. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

14. Procedury przeprowadzania egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego. 
 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

na adres e-mailowy szkoły od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia w formie online sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć 

edukacyjnych. 
 

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

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która pracując 

za pomocą środków komunikowania się na odległość ustala ponownie roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  
 

18. Pozostałe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny regulują zapisy Statutu Szkoły. 

 

 

mailto:sp46@miasto.szczecin.pl
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X.  Organizacja wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w trakcie realizacji  

          kształcenia na odległość 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i rodziców w okresie kształcenia na odległość 

organizowana jest przez pedagogów szkolnych, zespół wychowawczy, nauczycieli specjalistów. 
  

2. Prace pedagogów szkolnych wspierają w okresie nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów, 

nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej oraz nauczyciel bibliotekarz. 
 

3. Pedagog szkolny ustala formę i terminy kontaktu z uczniami i rodzicami oraz publikuje je na stronie 

internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.  
 

4. Formy kontaktu uczniów i rodziców z pedagogiem: 
 

1) drogą e-mailową poprzez aplikację Gmail 

2) poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym 

3) telefonicznie 

4) w sytuacjach szczególnych, za zgodą dyrektora szkoły i z zachowaniem środków ostrożności 

obowiązujących w okresie epidemii – na terenie szkoły. 
 

5. Pedagog i zespół wychowawczy zamieszczają na stronie internetowej szkoły materiały typu: 
 

1) instrukcje dla rodziców na temat organizacji warunków do nauki w domu 

2) materiały psychoedukacyjne dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii, 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, cyberprzemocy 

3) poradniki wspierające ucznia i rodzica w okresie kształcenia na odległość  

4) informacje dotyczące osób, instytucji oferujących pomoc i wsparcie dla rodzin z problemami 

5) informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty i wyboru szkoły ponadpodstawowej.  
 

6. Nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia indywidualne z dzieckiem z wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej G Suite oraz w sposób ustalony z uczniem i rodzicami. 
 

7. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest reagowanie na wszelkie niepokojące objawy 

zaobserwowane w zachowaniu ucznia, utrzymywanie kontaktu z uczniami i rodzicami, szczególnie 

tymi, u których występowały wcześniej problemy, oraz zgłaszanie swoich spostrzeżeń pedagogom. 
 

8. Na bieżąco pedagog, nauczyciele, wychowawcy prowadzą rozmowy z uczniami i rodzicami mające na 

celu, m.in.: sprawną organizację nauki w domu, podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie  

z emocjami, poczuciem zagrożenia, depresją, zaburzeniami odżywiania, brakiem kontaktu  

z rówieśnikami, zakażeniem rodzica koronawirusem, sytuacją objęcia rodziny kwarantanną itp. 
 

9. Pedagog, nauczyciele, wychowawcy motywują uczniów do nauki w warunkach zdalnych, informują na 

bieżąco ósmoklasistów o egzaminach próbnych, egzaminie majowym, zasadach rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych.  
 

10. Pedagog, nauczyciele, wychowawcy zapisują formy i terminy kontaktów z uczniami i rodzicami, 

dołączają je do dokumentacji klasy wychowawcy i pedagoga szkolnego. 

 

 
 

XI.   Organizacja nauczania indywidualnego  
 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z epidemią COVID-19 zajęcia 

indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczycieli:  
 

1) w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem  LUB 

2)  na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – w indywidualnym kontakcie z uczniem, 

czyli zdalnie. 
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2. Dyrektor szkoły ustala z rodzicami formę, metody i odpowiedni czas przeznaczony na indywidualne 

nauczanie zdalne. 
 

3.  Zajęcia  prowadzone zdalnie realizowane są zgodnie z planem, z wykorzystaniem platformy G Suite  

i aplikacji edukacyjnych. 
 

4. Plan nauczania zdalnego dostosowany jest do możliwości czasowych dziecka, jak też rodziców. 
 

5. Rodzice zobowiązani są do organizacji i realizacji w domu zdalnego indywidualnego nauczania.  
 

6. Pedagog, wychowawca klasy i uczący nauczyciele udzielają na bieżąco wsparcia i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom.  
 

7. Kontakt z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele prowadzą w stałych 

odstępach czasowych, na bieżąco  przedstawiają propozycje projektów do przeprowadzenia w domu. 
 

8. Nauczyciele uczący przygotowują zadania zawierające jak największą liczbę czynności praktycznych 

oraz ograniczoną liczbę czynności opartych na wypełnianiu kart pracy. 
 

9. Nauczyciele na bieżąco przekazują rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności 

oraz dokładne instrukcje jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 
 

10. Zadania dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwych do wykonania przez osobę 

niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  
 

11. Nauczyciele uczący przygotowują i przekazują uczniom i rodzicom pakiety edukacyjne (np.: zadania 

ćwiczenia, filmiki, muzyka, nagrane instrukcje do wykonania zadań). 
 

12. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów poprzez e-maile służbowe i komunikatory. 

 
 

 

XII.  Organizacja zajęć rewalidacyjnych 
 

1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone zdalnie realizowane są zgodnie z planem, z wykorzystaniem 

platformy G Suite i aplikacji edukacyjnych. 
 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia: 
 

1) korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu (prezentacje multimedialne, 

karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do zajęć), a także  

z przygotowanych przez siebie materiałów 
 

2) opracowuje i udostępnia każdemu uczniowi bazę zawierającą materiały i pomoce terapeutyczne 

dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów (na platformie G Suite, na 

stronie internetowej szkoły, za pomocą dziennika elektronicznego)  
  

3) udostępnia rodzicom odpowiednie materiały/ pomoce dydaktyczne  do realizacji ćwiczeń/zadań  

w domu wraz ze szczegółowymi opisami sposobu ich wykonania 
 

4) prowadzi monitoring tych zajęć, np. przez uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców w formie 

pisemnej (e-mail, sms) lub ustnej (nauczyciel sporządza notatkę z rozmowy), a także inną 

dokumentację (zdjęcia, filmiki, wytwory pracy uczniów) 
 

5) prowadzi zajęcia online przy współudziale i zaangażowaniu rodziców 

  

6) motywuje uczniów do wykonywanie zadań i ćwiczeń przy współudziale rodziców, których rola  

i zaangażowanie są niezbędne.  
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XIII.  Organizacja kształcenia specjalnego 
  

1. Kluczowe zasady pracy zdalnej: 
 

1) bezwzględne, systematyczne i ciągłe stosowanie wszystkich zasad ortodydaktyki w zmienionych 

warunkach 

2) zbudowanie zdalnej relacji nauczyciela/specjalisty z uczniami umożliwiającej podtrzymywanie 

kontaktu w nowej dla ucznia formie 

3) ustalenie planu racjonalnej organizacji dnia (pracy z uczniem) który uwzględni zarówno czas na 

naukę, jak i na obowiązki domowe oraz odpoczynek, zabawę, spacer 

4) codzienne monitorowanie gotowości ucznia do uczestniczenia w procesie edukacyjnym oraz bieżące 

modyfikowanie oferty zajęć, która umożliwi uczniowi praktyczną aktywność (działania) 

5) wzmacnianie przekazu edukacyjnego wieloma różnymi kanałami i treningami umiejętności, np. 

wzmacnianie tekstu pisanego przekazem słownym, przekazu słownego obrazem – wielozmysłowość 

w kontakcie i zadaniach oraz praca na różnorodnym materiale 

6) indywidualizacja w pracy z uczniem w najszerszym z możliwych zakresów.  
 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala w porozumieniu z rodzicami i uczniami optymalne dla ucznia 

sposoby nauczania i komunikowania się. 
 

3. Zajęcia zdalne przeprowadzane są zgodnie z planem oraz w czasie dostosowanym do potrzeb  

i możliwości dziecka i rodziny, również w formie wideochatów.  
 

4. Nauczyciel: 
 

1) przesyła materiały edukacyjne dla uczniów pocztą elektroniczną 

2) udostępnia pakiety edukacyjne do odbioru w szkole 

3) w szczególnych przypadkach ustala z dyrekcją szkoły i rodzicami inny sposób przekazania 

materiałów. 
 

5. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 
 

6. Nauczyciel udostępnia rodzicom adresy stron umożliwiające uczniom korzystanie z multimedialnych 

pomocy edukacyjnych zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby 

kontynuować proces rozwijania zbadanych wcześniej mocnych stron. 
 

7. Nauczycie utrzymuje kontakt z przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej, poradni psychologiczno-

pedagogicznej w sprawie organizacji zdalnego nauczania i pomocy uczniowi.  

 

 

 

XIV.   Współpraca z rodzicami  
 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności  

w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak 

aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na e-maile nauczycieli, itp.). 
 

2. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminowością przesyłania 

nauczycielowi wykonanych. 
 

3. Rodzice dzieci, zwłaszcza młodszych, są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, przekazują 

dzieciom treści i zadania przesłanr przez nauczyciela, wspomagają w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu 

nowych wiadomości z wykorzystaniem proponowanych przez nauczyciela pomocy  

i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji 

elektronicznej.  
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4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego 

ocenach w dzienniku elektronicznym LIBRUS, za pomocą aplikacji Gmail oraz innych, uzgodnionych  

z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 
 

5. Nauczyciel na bieżąco informuje też rodzica i pedagoga o pojawiających się trudnościach  

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 
 

6. Rodzice zobowiązani są na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność (brak udziału) dziecka w zajęciach. 
 

7. Każdy nauczyciel prowadzi z rodzicami konsultacje. O formie i terminie nauczyciel informuje rodziców 

uczniów przez dziennik elektroniczny lub w innej dogodnej dla obu stron formie. 
 

8. Nauczyciele specjaliści rozpoznają aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku 

rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego,  

w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających 

funkcjonowanie dziecka w szkole i środowisku lokalnym.  
 

9. Formy i harmonogram pracy nauczycieli specjalistów  publikowane są w dzienniku elektronicznym oraz 

na platformie G Suite. 
 

10. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów, są odpowiedzialni za udzielanie 

uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

11. Rodzice kontaktują się z nauczycielami: 
 

1) drogą e-mailową poprzez aplikację Gmail 

2) poprzez komunikator w dzienniku elektronicznym  

3) telefonicznie 

4) w inny sposób uzgodniony z danym nauczycielem. 

 

12. Uczniów, rodziców obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji  

i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. 

 

 

 

XV.  Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach kształcenia na 

odległość w nauczaniu hybrydowym i całkowitym nauczaniu zdalnym. 
 

2. Dokument dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 
 

3. Dyrektor szkoły przekazuje informację o zamieszczeniu dokumentu nauczycielom szkoły w celu 

zapoznania się i przestrzegania zawartych w nim zapisów. 
 

4. Wychowawcy klas przekazują rodzicom i uczniom informacje o miejscu umieszczenia dokumentu  

i konieczności zapoznania się z nim. 
 

5. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowania 

kultury w komunikacji z nauczycielami. 
 

6. Aplikacja Classroom jest oficjalnie wykorzystywana do pracy z uczniem. Uczeń podczas zajęć nie może 

stosować jej jako komunikatora towarzyskiego z innymi uczniami. 
 

7. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem 

drogi służbowej: wychowawca – pedagog – dyrektor. 
 

8. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, itp.) należy kontaktować się 

telefonicznie (91 4222007) lub elektronicznie z sekretariatem szkoły (sp46@miasto.szczecin.pl).                                                                                                                                          

mailto:sp46@miasto.szczecin.pl

