
ORGANIZACJA PRACY ZDALNEJ I STACJONARNEJ 
 

w Szkole Podstawowej nr 132 im. Sándora Petőfiego w Warszawie 
 

 

Szanowni Państwo, 
 
 

od 18 stycznia 2021 do odwołania 

nauka w szkole dla klas I- III będzie odbywała się w formie stacjonarnej 
 
 

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych: kl. IV - VIII 
 
1. W okresie od 18 stycznia 2021 zajęcia dydaktyczne dla klas IV- VIII będą odbywały się on-

line na platformie Teams zgodnie z planem lekcji (Librus). 
 
2. Lekcja w formie on-line będzie trwała 30 minut (do czasu 30 minut nie wlicza się 

czasu poświęconego na sprawdzenie listy) 
 
3. Zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki trwają 45 minut 
 
4. Nauczyciele będą sprawdzali listę obecności na każdej lekcji. Uczeń, który nie ma możliwości 

skorzystania z mikrofonu w celu zakomunikowania swojej obecności, może na czacie 

komunikatora (Teams) zgłosić swoją obecność. 

 

5. Wszystkie zajęcia ujęte w ramowym planie nauczania (także religia, etyka, wdż) 

odbywają się zgodnie z planem. 

 

6. Pozostałe zajęcia, takie jak: dodatkowe zajęcia matematyczne (Minecraft), etyka, zajęcia języka 

polskiego dla cudzoziemców, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna oraz indywidualne 

zajęcia rewalidacyjne będą kontynuowane w formie zdalnej w uzgodnionych z nauczycielami 

terminach. 

7. Uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku włączenia kamerki podczas zajęć lekcyjnych, 

jednak wskazane byłoby aby uczniowie mieli uruchomione kamerki. 

8. Zabrania się nagrywania przebiegu lekcji, fotografowania uczestników zajęć i upubliczniania 

materiałów opracowanych przez nauczycieli oraz uczniów. 

9. W przypadku nieobecności nauczyciela w miarę możliwości będą organizowane zastępstwa. 

Informacje na temat zastępstw będą umieszczane w Librusie. 

10.   Wszyscy  uczestnicy zajęć zdalnych, na platformie Teams, mają ujednolicone awatary (inicjały 

zamiast zdjęć lub grafik). 

 

 



 

Sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych: kl. I - III 
 
 
1. Zajęcia dydaktyczne opiekuńcze (świetlica) będą odbywały się w formie stacjonarnej na terenie 

szkoły. 

 
 
 

Kontakt ze specjalistami (np. psycholog, pedagog, logopeda) 
 

Rodzice uczniów kl. IV- VIII kontaktują się ze specjalistami za pomocą Librusa i ustalają, np. 
 

termin oraz formę pomocy, np. konsultację poprzez Microsoft Teams. 
 
 
 

Komunikacja 
 

Komunikacja z Rodzicami prowadzona będzie przede wszystkim za pomocą dziennika 

elektronicznego LIBRUS Synergia, natomiast z Uczniami kl. IV- VIII za pomocą Microsoft 

Teams. Nauczyciele, za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS oraz łączy internetowych, 

będą monitorowali postępy w nauce oraz frekwencję uczniów. 

Administratorem Teams są: p. Szymon Geromin, p. Dariusz Ciecierski (kontakt poprzez Librus). 

 

 

 

Biblioteka 
 

Książki z biblioteki można zamawiać w formie online. Instrukcja zamawiania książek 

znajduje się: https://sp132.waw.pl/wpis/instrukcja-zamawiania-ksiazek-przez-mol-net/ 

Po odbiór zamówionej książki proszę umówić się z nauczycielem biblioteki. 

 

Świetlica 
 

Dzieci uczęszczające do kl. I- III mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-dydaktycznych 

organizowanych przez szkolną świetlicę (godz. 7.00-18.00). Zajęcia będą odbywały się w 

trzech salach świetlicowych, pracowni komputerowej, Sali gimnastycznej, salach 

przygotowanych dla uczniów kl. IV-VIII. Uczniowie do jednej klasy i uczęszczający na 

świetlicę nie będą, w miarę możliwości, łączeni z uczniami z innych klas.

https://sp132.waw.pl/wpis/instrukcja-zamawiania-ksiazek-przez-mol-net/


 


