
Procedura realizacji  zajęć dydaktycznych 
 w dniach 16-25 marca 2020 r.  

w Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie  
 
 

I. W Da Vinci Publicznej Szkole Podstawowej w Krakowie wprowadza się          
Procedurę realizacji zajęć dydaktycznych, która obowiązuje w dniach 16-25         
marca 2020 r. lub dłużej, zgodnie z decyzją władz państwowych. 

II. W dniach 12-13 marca 2020 r. w szkole odbywa się szkolenie nauczycieli i             
przygotowanie systemu oraz materiałów do pracy zdalnej. 

III. W dniu 11.03.2020 r. w szkole odbyło się testowania pracy zdalnej, z czego             
został sporządzony protokół. Testowanie potwierdziło gotowość szkoły do        
pracy zdalnej. 

IV. Uczniowie Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie są         
przygotowania do pracy zdalnej, co potwierdziły zajęcia w dniu 11.03.2020 r.           
przeprowadzone w szkole. 

V. Zajęcia dydaktyczne od poniedziałku 16.03.2020 r. odbywają się wyłącznie         
zdalnie, przy czym: 
 

1. Nauczanie w klasach 1-3 odbywa się przy pomocy dziennika librus,          
gdzie nauczyciel na bieżąco udostępnia tematy zajęć oraz planowane         
zadania z podręcznika i ćwiczenia do wykonania. Według uzgodnień         
nauczyciela z rodzicami istnieje możliwość pracy zdalnej       
umożliwiającej kontakt online nauczyciel - uczeń przy mocy rozwiązań         
Google Classroom. 

2. Nauczanie w klasach 4-6 odbywa się z wykorzystaniem pracy zdalnej          
przy pomocy narzędzia Google Classroom poprzez zasoby       
opracowane przez nauczycieli przedmiotów: j. polski, j. angielski,        
matematyka, informatyka, biologia, przyroda, geografia, historia w       
dokumentach Google, gdzie nauczyciele przedmiotów szkolnych      
opracowują dla każdej klasy dokument, który zawiera temat oraz         
materiały i cwiczenia do lekcji. Dla wyznaczonych zajęć organizowane         
są lekcje online z wykorzystaniem narzędzia Google Meet wg         
harmonogramu: 

 
Klasa 4 
 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9-9.45 matematyka j. polski j. angielski przyroda historia 

10-10.45 Informatyka     

 
 

 



Klasa 5a 
 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9-9.45 historia matematyka biologia j. angielski j. polski 

10-10.45  informatyka  geografia  

 
 
Klasa 5b 
 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9-9.45 j. angielski biologia j. polski matematyka  

10-10.45 historia   informatyka  

11-11.45    geografia  

 
 
Klasa 6 
 

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9-9.45 j. polski j. angielski matematyka    

10-10.45  biologia  informatyka  Historia 

12-12.45    geografia  

 
VI. W zakresie muzyki, plastyki, techniki, religii uczniowie realizują zadane w          

ramach szkolnego harmonogramu projektów projekty edukacyjne, realizując       
je indywidualnie lub w drodze kontaktu online z uczniami w ramach grupy            
projektowej. Ewentualne, pytania, konsultacje z nauczycielami odbywają się        
za pośrednictwem dziennika librus. 

VII. Tematy zajęć oraz frekwencja uczniów zostają odnotowane w dzienniku         
librus. 

VIII. Praca uczniów oceniana jest na bieżąco i/lub po powrocie uczniów i           
nauczycieli do szkoły.  

IX. Procedura wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Da Vinci Publicznej         
Szkole Podstawowej w Krakowie z dn. 12.03.2020 r. i obowiązuje od tego            
dnia. 

X. Poinformowani o procedurze przez sekretariat szkoły zostają nauczyciele,        
uczniowie, rodzice - poinformowanie powierza się Dyrektorowi       
administracyjnemu szkoły. 


