


 

 Informacje od i do dyrektora 

 Ustalenia 

 Zarządzenia  

 Pisma 

 Ogłoszenia   

 Prośby o hasła do kont 

 

TYLKO pocztą LIBRUS 



 

  

wszyscy obowiązkowo 

pracują wg planu na 

platformie TEAMS 



W trakcie wyznaczonych lekcji 

Nauczyciel w wybrany przez siebie sposób 

prowadzi zajęcia 

 

Najlepszą formą będzie lekcja ONLINE 

ewentualnie połączenie głosowe lub czat z 
uczniami 

 

Rozporządzenie MEN nie narzuca 
nauczycielowi obowiązku prowadzenia tylko 

lekcji online 

 

 

  



Praca zdalna w określonym czasie polega na różnych 

formach kontaktu z uczniem: 

 

a. prowadzeniu lekcji online 

b. prowadzenia czatu 

c. konsultacji online 

d. dodawaniu prac domowych  

f. przeprowadzaniu testów 

g.      omawianiu z uczniami tematu na czacie/  

           na wizji/ bądź na zestawie głośnomówiącym. 

h. umieszczaniu zadań do pracy na  TEAMS 



Plastyka 

muzyka 

WF 

technika 

informatyka 

religia 

EDB 

WOS  

 

Praca zdalna metodą projektu.  

Prace zadajemy raz na dwa tygodnie. 





 

 

Lekcje zaczynają się  

o godz. 9.00 

 

Lekcja trwa maksymalnie  

25 minut 

 
Wg rozporządzenia musimy zachować 

higieniczny tryb pracy 



 

 

Pracujemy w ściśle określonych godzinach  

 

9.00- 14.30  

 
Nauczyciel nie ma obowiązku kontaktować się z uczniami i rodzicami 

poza wyznaczonymi godzinami pracy – może jeśli wyrazi taką wolę 



 

 

Wszystkie zadania, testy i inne prace 

nauczyciel przesyła za pośrednictwem 

platformy TEAMS  

 

 

Uczeń ma obowiązek przesyłać wykonane 

zadania na platformę TEAMS 



UWAGA 

 

Nauczyciele nie wyrażają 

zgody na nagrywanie  ich głosu 

i wizerunku oraz przekazywanie 

tego do wiadomości publicznej.  



 

 

Nauczyciel zapisuje realizowane 

tematy w dzienniku LIBRUS 

 

Nie notuje obecności w dzienniku 

LIBRUS  

 

Stawia oceny  



NAUCZANIE INDYWIDUALNE/ ZŚK 

 

Nauczyciele mający przypisane nauczanie 

indywidualne zakładają zespół o nazwie: 

 

Np. Krystyna Nowakowa- angielski 

 

I pracują z uczniem indywidualnie – 

najlepiej kontaktując się online. 



 Nauczyciel wspomagający kontaktuje 

się z nauczycielami uczącymi jego 

podopiecznych  

 

 Każdy nauczyciel, który ma w zespole 

ucznia ze SPE dodaje do tego zespołu 

nauczyciela wspomagającego 

 

 Nauczyciel wspomagający na bieżąco 

śledzi prace i kontaktuje się z tym 

uczniem 



 

PEDAGOG/ PSYCHOLOG  

 

› Jest w stałym kontakcie z uczniami/ 
wychowawcami i rodzicami 

 

› Pomaga jeśli jest taka potrzeba 

 

› Wyznacza godziny konsultacji na czacie  

› Jest pod telefonem kom. 501 525 034 

 

 



 

LOGOPEDA 
 

Kontaktuje się przez LIBRUSa z rodzicem 

dziecka i pracuje z nim indywidualnie 

ONLINE na platformie TEAMS 

  

  



 

ŚWIETLICA 

 
Wrzuca  filmiki i  

zadania lub zabawy 

 na facebooka  SP2 



 

 

Ze względu na rozporządzenia dot. 

pandemii szkoła jest zamknięta do 

odwołania bez możliwości wejścia do niej 

rodzica lub dziecka 


