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I. Komunikacja 

 

Poniższe kanały informacyjne dotyczą zarówno nauczania zdalnego jak i 
stacjonarnego: 

1. Realizacja obowiązku szkolnego dotyczy zarówno nauki stacjonarnej jak i nauczania 
zdalnego. W przypadku nieobecności na zajęciach obowiązują następujące zasady:  

- informacje przekazana do wychowawcy klasy oraz sekretariatu 

- od 3 dnia choroby: zwolnienie lekarskie.  

2. Pytania dotyczące planu lekcji należy kierować do p. Ulfa Bornmanna lub dyrekcji 
szkoły podstawowej. 

3. Pytania dotyczące platformy edukacyjnej należy kierować do p. Aleksandry Wojtczak 
(Piwnik) (osoba zastępująca to p. Christine Biermann); p. Krzysztofa Kawczynskiego.  

4. Pytania dotyczące treści nauczania lub oceniania należy kierować do nauczycieli 
przedmiotowych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów pracują na podstawie 
wcześniej ustalonego jednolitego systemu oceniania. Z pracownikami szkoły można 
skontaktować się za pomocą konwencjonalnych adresów e-mail (     @wbs.pl).  

5 Na platformie edukacyjnej znajdują się następujące informacje:  

- wpisy do kalendarza dotyczące planu lekcji, prac klasowych, uroczystości szkolnych, 
zebrań klasowych  

- karty pracy, treści przekazane podczas zajęć lekcyjnych 

- prace domowe 

6. W przypadku zamknięcia szkoły rodzice informowani są drogą mailową przez 
dyrekcję szkoły. Jednocześnie informacja umieszczana jest na stronie internetowej 
szkoły. 

 

II. Nauczanie stacjonarne 

 

1. Ogólne zasady higieny i zachowania dystansu  

 

a) Od 15.09.20 na zewnętrznych terenach szkoły wpradzone zostaje złagodzenie 
istniejących zasad dotyczących zakrywania ust i nosa. Przy zachowaniu 
wystarczającego odstępu możliwe jest zrezygnowanie z noszenia maseczek. W 
całym budynku szkolnym nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Wyjątki 
mogą dotyczyć klas 1-4 w salach szkolnych, po konsultacji z wychowawcami klas. W 
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klasach 5-12 można zrezygnować z noszenia maseczek w trakcie zajęć lekcyjnych 
przy zachowaniu odległości 2 m. Jeżeli ze względów organizacyjnych lub lokalowych 
nie jest to możliwe, obowiązuje w dalszym ciągu noszenie maseczek. Uczniowie, 
którzy ze względów zdrowotnych, zaświadczonych zwolnieniem lekarskim, nie 
mogą nosić masek, muszą nosić przyłbice. 

b) Należy zachowywać dystans 1,5 m w stosunku do każdej osoby.  

c) Codziennie rano przed szkołą należy zmierzyć temperaturę ciała. W przypadku 
temperatury powyżej 37,0°C dziecko zostaje w domu, o czym należy poinformować 
szkołę. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (gorączka, suchy 
kaszel, ból gardła, problemy z oddychaniem, utrata zmysłu smaku i węchu) dzieci 
muszą pozostać w domu lub być natychmiast odebrane ze szkoły.  

d) Dzieci z ostrymi infekcjami (np. również przeziębieniami) nie mogą przychodzić 
do szkoły.  

e) Należy stosować zasadę tzw. kichania i kasłania w łokieć.   

f)  Należy przestrzegać zasady higieny i mycia rąk. To znaczy po wydmuchaniu nosa, 
kasłaniu lub kichaniu, po dotknięciu twarzy, przed i po jedzeniu, po skorzystaniu z 
toalety, po wejściu do klasy (dotyczy klas 1-4) ręce należy dokładnie umyć mydłem 
przez 20-30 sekund oraz zdezynfekować. W klasach 5-12 obowiązuje zasada 
dezynfekcji rąk przy wejściu do klasy. W tym celu w każdej sali lekcyjnej znajdują się 
dozowniki środków dezynfekujących.  

g) Nie jest możliwe dotykanie innych osób, przytulanie się i podawanie dłoni.  

h) Większość drzwi w szkole jest zazwyczaj otwarta. Jeśli są one jednak zamknięte, 
klamek nie należy dotykać dłonią lub palcami. Jeśli to możliwe i w razie potrzeby 
należy otworzyć drzwi, używając łokcia.  

i)  Dzieci powinny do szkoły przychodzić codziennie w świeżym ubraniu. Każde dziecko 
powinno przynieść do szkoły co najmniej dwie maseczki. Proszę przećwiczyć 
zakładanie i zdejmowanie maseczki z dziećmi. Nie można dotykać wewnętrznej i 
zewnętrznej części maseczki. Prawidłowo założona maseczka musi być dobrze 
osadzona na ustach, nosie i policzkach oraz możliwie ciasno przylegać na 
krawędziach. Po dotknięciu maseczki należy dokładnie umyć ręce mydłem przez 20-
30 sekund lub zdezynfekować.  

j) Przy zachowaniu bezpiecznej odległości nauczyciele i uczniowie mogą zrezygnować 
z noszenia maseczek. O możliwości zdjęcia maseczek decyduje nauczyciel. 

k) Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące higieny i zasadę zachowania odległości, pobyt 
w szkole jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron. Tak więc 
wszyscy -nauczyciele i dzieci muszą być zdyscyplinowani i ściśle przestrzegać tych 
zasad. Dzieci muszą ściśle stosować się do poleceń nauczycieli. W przeciwnym 
razie, naruszając regulamin szkoły i nie stosując się do poleceń nauczyciela, mimo 
upomnienia, mogą zostać wykluczone z lekcji.  W przypadku nieprzestrzegania 
przepisów rodzice lub opiekunowie prawni zostaną o tym poinformowani.   
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l) Od 8.09.2020 uczniowie klas 9-12 mogę ponownie opuszczać budynek szkolny 
w trakcie przerw oraz godzin wolnych od lekcji. Uczniowie klasy 9 muszą mieć 
pisemną zgodę rodziców. 

  

 

2. Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

 

a) Cały budynek szkolny zostanie zdezynfekowany przed otwarciem szkoły.  

b) Obszary toalet będą kilka razy dziennie sprzątane i dezynfekowane.  

c) Powierzchnie i przedmioty będą regularnie sprzątane i dezynfekowane.  

d) W przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19: 

- zakaz wstępu do szkoły 

- w przypadku podejrzenia izolacja chorego w pokoju 1.2.26 (magazyn Nawi); 
rodzice lub opiekunowie są niezwłocznie informowani o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły; informacja o podejrzeniu przekazana jest do Państwowej 
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; sprawdzanie temperatury ciała za pomocą 
bezdotykowego termometru 

- w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika: opuszczenie budynku szkoły - 
obowiązkowa maseczka i zachowanie dystansu; opiekę nad uczniami przejmuje inny 
nauczyciel;  

e) W przypadku zakażenia COVID-19 imię i nazwisko osoby zakażonej jest 
przekazywane odpowiednim instytucjom, tak aby możliwe było sprawdzenie 
wszelkich dróg kontaktu. 

f)  Po potwierdzeniu zakażenia COVID-19, instytucje i dyrekcja szkoły podejmują 
decyzję o objęciu kwarantanną poszczególnych osób, grup lub szkoły. Ujawnienie 
danych osoby chorej pozwoli na precyzyjne ograniczenie podejmowanych środków 
ostrożności. 

 

3. Droga do szkoły  

 

a) W drodze do szkoły i ze szkoły obowiązują ogólne zasady dotyczące sytuacji 
kryzysowych, w szczególności - noszenie maseczek oraz przestrzeganie zasady 
1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami. 

b) Jeśli to możliwe dzieci powinny przychodzić do szkoły pieszo lub przyjeżdżać 
na rowerze. Również w tym przypadku należy zachować minimalną odległość 1,5 
m. Stojaki rowerowe na terenie szkoły mogą być nadal używane. Jeśli rodzice 
przywożą dziecko samochodem, zaleca się, aby dzieci wysiadały przed szkołą, 
ponieważ parking szkolny jest nieczynny.  
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c) Podczas odprowadzania dziecka do szkoły proszę pamiętać o zakazie gromadzenia 
się przed szkołą.  

d) Podczas lekcji rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.  

 

4. Poruszanie się w budynku szkoły  

 

a) Szkoła podstawowa oraz klasy 5-12 będą rozdzielone. 

b) Uczniowie szkoły podstawowej mogą wchodzić na teren szkoły najwcześniej od 
godziny 7:30. Do godz. 7:45 przebywają na terenie boiska szkoły podstawowej.  O 
godz. 7:45 nauczyciele prowadzący pierwsze lekcje przyprowadzają uczniów do sal 
lekcyjnych. Za pomocą taśm wyznaczających odpowiednią odległość oraz pod 
nadzorem nauczycieli, dzieci bezpośrednio po przyjściu do szkoły będą wchodzić do 
swoich pomieszczeń. Dzieci, które przyjdą do szkoły później, udają się 
bezpośrednio do swoich klas, idąc wyznaczoną do tego drogą i przestrzegając 
zasad higieny. W miarę możliwości rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do 
szkoły bezpośrednio przed początkiem ich zajęć. 

c) Uczniowie klas 5-12 mogą wchodzić na teren szkoły od godz. 7:30, a do budynku 
od godz. 7.45.   

d) W budynku szkoły dzieci przemieszczają się do klasy, toalety lub na boisko szkoły 
za pomocą oznaczeń i strzałek na podłodze. W ten sposób można zminimalizować 
ilość spotkań na korytarzach.  

e) Oznakowania w całym budynku szkoły będą przypominać o obowiązujących 
zasadach higieny i zachowywania odpowiedniej odległości.  

  

5. Zajęcia lekcyjne  

 

a) Zajęcia klasowe lub grupowe odbywają się w oddzielnych salach, a także na 
różnych piętrach. W miarę możliwości unika się mieszania grup. Podział na różne 
grupy jest możliwy tylko w obrębie jednego rocznika. 

b) Przed salami lekcyjnymi znajdują się taśmy wyznaczające odpowiednią odległość 
tak, aby także podczas wchodzenia do klasy zachowywać minimalną odległość.  

c) Każdemu uczniowi przydzielone jest stałe miejsce. Uczniowie powinni zawsze 
siadać przy swojej wyznaczonej ławce. Dozwolona jest praca w grupach i w parach 
z zachowaniem odstępu i obowiązku noszenia maseczek. 

d) Przed zajęciem miejsca powinni zdezynfekować ręce.  

e) Wszystkie dzieci mają swoje potrzebne materiały w plecaku. Nie powinny 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przedmioty, które nie są 
potrzebne na lekcjach, pozostawiane są w domu. 

f) Przedmioty, które trudno jest zdezynfekować, muszą znajdować się poza zasięgiem. 
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g) Pierwszego dnia w szkole omówiona zostanie obecna sytuacja kryzysowa. 
Uczniowie zapoznają się z najważniejszymi zasadami. 

h) Wychowawcy regularnie przypominają zasady dotyczące higieny, zachowania 
bezpiecznej odległości i noszenia masek ochronnych. 

i) Podczas lekcji drzwi klasy pozostają w miarę możliwości otwarte. Nauczyciele 
prowadzący zajęcia wietrzą regularnie sale lekcyjne.  

j) Nie wolno używać mebli, dywanów i innych urządzeń, które nie mogą być 
zdezynfekowane. Wyposażenie sal lekcyjnych powinno być ograniczone do minimum 
(brak dekoracji). 

k) Zanieczyszczenie ławki (np. przez przypadkowe kichnięcie) musi być natychmiast 
usunięte (zapewnione są ściereczki czyszczące, jednorazowe rękawice i środek 
dezynfekujący).  

l)  Aby możliwe było odtworzenie dróg zakażenia,  zajęcia mogą odbywać się tylko w 
przydzielonych grupach. 

m) Zajęcia sportowe będą odbywały się w miarę możliwości na zewnątrz. W szatniach 
dzieci mają przydzielone miejsca i przestrzegają zasady zachowania odstępu. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe dezynfekuje sprzęt sportowy po jego użyciu. 
Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Hala sportowa jest codziennie 
sprzątana. 

n) Na lekcjach muzyki śpiewanie jest dozwolone tylko wtedy, gdy lekcje odbywają się 
na świeżym powietrzu lub w auli zgodnie z zachowaniem odpowiedniej odległości. 

o) Wyjścia z nauczycielem w trakcie zajęć lekcyjnych są możliwe. Korzystanie ze 
środków komunikacji miejskiej nie jest dozwolone. 

p) Isnieje możliwość wypożyczania książek. Jednocześnie w bibliotece może przebywać 
maksymalnie pięć osób. Każda klasa będzie miala wyznaczony stały termin 
wypożyczania. 

 

6. Wykorzystanie mediów w nauczaniu 

 

a) Sale lekcyjne są wyposażone w niezbędne media pozwalające korzystać z platformy 
edukacyjnej również w nauczaniu stacjonarnym.  

b) Dzieci mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, jednakże tylko za zgodą 
nauczyciela prowadzącego zajęcia.   

c) Hasło do sieci WIFI zostanie udostępnione uczniom. 
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7. Obiad  

 

a) Obiad będzie spożywany w stołówce zgodnie z ustalonym harmonogramem. Idąc 
do stołówki, należy przestrzegać wytyczonej trasy.   

b) Obiad spożywany będzie w wyznaczonych grupach. Nie jest możliwe mieszanie 
grup.  

c) Przy stołach będzie zachowana bezpieczna odległość. Na potrzeby przerwy 
obiadowej ławki i stoły zostaną ustawione na dziedzińcu obok stołówki. 

d) Obiad będzie wydawany przez pracownika stołówki lub nauczyciela. Sztućce będą  
rozdawane dzieciom indywidualnie. Dystrybucja żywności w formie bufetu jest 
zabroniona.   

e) Kiosk zostaje zamknięty. 

f) Obiad będzie spożywany według następującego harmonogramu: 

- pierwsza przerwa obiadowa (godz. 11:30 - 12:00): klasy 5 - 7 

- 5/6 godzina lekcyjna (godz. 12:00 - 13:35): klasy 1 - 4 

- druga przerwa obiadowa (godz. 13:35 - 14:25): klasy 8 - 9 

- następnie (godz.14:25 - 15:10) klasy 10 - 12 

g) Po każdym posiłku stoły są dezynfekowane przez pracownika. 

 

8. Korzystanie z toalet  

 

a) Idąc do toalety, należy przestrzegać wytyczonej trasy.  

b) W drodze do i z toalety należy stosować ochronę ust i nosa. 

c) Liczba dzieci, które mogą jednocześnie korzystać z toalety, jest ograniczona do 
2. Zarówno przed jak i w toalecie należy zachowywać odpowiedni dystans.  

d) Należy stosować się do instrukcji dotyczących mycia rąk, które są zawieszone w 
toaletach przy lustrach.  

e) Po każdej przerwie sprawdzany jest stan środków higieny pod względem 
kompletności.  

f) Toalety są regularnie sprzątane i dezynfekowane przez wykwalifikowany personel. 

 

9. Przerwy  

 

a) Długie przerwy wszyscy uczniowie, a więc także uczniowie klasy 9-12, spędzają 
na boisku szkolnym. 
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b) Podczas przerw sale lekcyjne są gruntownie wietrzone.  

c) W budynku podczas przerw należy nosić maseczki.  

d) Uczniowie różnych klas mogą ponownie wspólnie spędzać przerwy. Także 
korzystanie z boiska do piłki nożnej jest już możliwe. 

e) Dystrybutory wody mogą być używane w ograniczony sposób tylko po wcześniejszej 
dezynfekcji. Prosimy więc o zapewnienie dzieciom wystarczającej ilości wody i 
jedzenia (śniadanie i drugie śniadanie), ponieważ kiosk pozostanie zamknięty do 
odwołania. 

f) Możliwe jest przynoszenie do szkoły urodzinowych poczęstunków do wspólnego 
spożycia w klasie w formie pojedynczo zapakowanych ciasteczek.  

 

10. Zakończenie lekcji  

 

a) Po skończonych lekcjach lub zajęciach świetlicowych uczniowie klas 1-4 
odprowadzani są przez nauczyciela lub pracownika świetlicy, zachowując 
odpowiedni dystans do bramy głównej szkoły. Żadne dziecko nie może czekać w 
szkole na odbiór przez rodzica. Rodzice proszeni są o punktualny odbiór dziecka 
sprzed szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości i z uwzględnieniem zakazu 
gromadzenia się.  

b)  Uczniowie klas 5-12 sami opuszczają budynek szkoły. 

 

11. Alarm przeciwpożarowy 

 

W przypadku alarmu przeciwpożarowego, przepisy organów ochrony przeciwpożarowej 
mają zastosowanie przed przepisami dotyczącymi środków Covid. Niemniej jednak 
nauczyciele będą starali się uwzględnić wszystkie wytyczne. 

 

12. Ferie 

Po feriach jesiennych zgodnie z zaleceniem eksperta dr. Grzesiowskiego nastąpi 
najprawdopodobniej zaostrzenie zasad na okres dwóch tygodni. 
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III. Nauczanie zdalne 

 

1. Plan lekcji podczas nauczania zdalnego 

 

a) W przypadku nagłego zamknięcia szkoły nadal obowiązuje aktualny plan lekcji. Na 
platformie edukacyjnej będą zaznaczone lekcje, które będą odbywały się w formie 
wideokonferencji. Do pozostałych godzin opublikowany zostanie materiał lekcyjny. 
Liczba wideokonferencji uzależniona będzie od klasy i przedmiotu. 

b) Uczniowie, którzy przebywają w domu, niezależnie od zamknięcia szkoły, są pod 
opieką wychowawcy lub nauczyciela przedmiotowego. Jeśli dotyczy to większej 
grupy uczniów, zostaną zorganizowane jak najszybciej study groups, aby uniknąć 
izolacji społecznej. 

c) Nieobecni nauczyciele będą łączyć się ze szkołą poprzez wideokonferencje. Zakresy  
pracy nauczycieli podczas nauczania zdalnego określany jest przez dyrekcję szkoły 
(lekcje wideo, lekcje wspomagające, sprawdzanie prac itp.). Nauczycie prowadzacy 
zajęcia mogą tworzyć równoległe grupy uczniów, które uczą się w szkole lub zdalnie. 

 

2. Treści nauczania podczas nauczania zdalnego 

 

a) Nauka zdalna nadal odbywa się według planów nauczania dla odpowiednich klas i 
przedmiotów. 

b) Zadania regularnie będą umieszczane na platformie edukacyjnej. W Szkołach 
Niemieckich za granicą odbywa się to w porozumieniu i za zgodą Pełnomocnika 
KMK (Stała Konferencja Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych 
Republiki Federalnej Niemiec). Nauczyciele są do dyspozycji uczniów w godzinach 
zajęć lekcyjnych. 

c) Zadania są z reguły publikowane przez nauczycieli na platformie w formie pisemnej. 
Minimalny czas na wykonanie zadań wynosi 48 godzin.  

d) Wykonane zadania uczniowie zamieszczają na platformie i oznaczają jako "oddane".  

e) Nie wszystkie zadania mogą być poprawione i ocenione przez nauczycieli. Tak jak w 
czasie lekcji stacjonarnych prace sprawdzane są wybiórczo. Odrabianie zadań jest 
obowiązkiem każdego ucznia i wpływa na ocenę za pracę na lekcji. 

f) W przypadku większych zadań i projektów, które podlegają ocenie, kryteria oceny są 
publikowane na platformie edukacyjnej i wyjaśniane przez nauczyciela. 

g) Informacje zwrotne dotyczące wykonanych prac są przekazywane niezwłocznie tak, 
aby obrazowały one bieżące postępy w nauce. 

 

 



 

Deutsch-Polnische Begegnungsschule 
„Willy-Brandt-Schule“ in Warschau 

Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu  
im. Willy’ego Brandta w Warszawie 

 ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa 
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3. Kryteria oceniania podczas nauczania zdalnego 

 

W przypadku zamknięcia szkoły stosuje się kryteria oceniania, które zostały ustalone 
przez grupy przedmiotowe przy ostatnim zamknięciu szkoły. 

 

4. Zachowanie podczas lekcji w formie wideokonferencji 

 

a) Uczniowie klas 1-9 biorą udział w wideokonferencji tylko wtedy, jeśli nauczyciel jest 
online.  

b) Podczas wideokonferencji obowiązują ogólne zasady pracy w sieci. 

c) Jeśli to możliwe należy mieć włączoną kamerę podczas wideokonferencji. 

d) Uczniowie powinni uważnie słuchać, robić notatki i brać aktywny udział w 
wideokonferencji. Zajmowanie się innymi sprawami podczas wideokonferencji będzie 
traktowane jako przeszkadzanie na lekcji. 

 

5. Study halls i opieka w szkole 

 

a) W przypadku zamknięcia szkół, o ile będzie to zgodne z rozporządzeniem rządu,  
uczniowie klas 1-3 będą nadal objęci opieką nauczycieli. 

b) Uczniowie, którzy nie dysponują w domu odpowiednim wyposażeniem, otrzymają do 
dyspozycji w szkole pomieszczenia do pracy. 


