
Strategia funkcjonowania 
Społecznej Szkoły Podstawowej  nr 4 STO w Warszawie 

podczas pandemii COVID - 19



Źródła planowania strategii funkcjonowania SSP nr 4 STO podczas pandemii COVID

Uwarunkowania prawne (MEN, wytyczne GIS)

Analiza uwarunkowań kontekstowych 

Analiza zasobów

Metodologia zarządzania szkołą



Realizacja 
podstawy 

programowej

Zarządzanie 

Nauczanie od 
strony 

technicznej

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty



Szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zastosowanie cyklu Kolba w zarządzaniu SSP nr 4 STO w czasie pandemii



marzec -
czerwiec

• Etap 
wdrażania 
nauczania 
zdalnego 

czerwiec -
sierpień

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

wrzesień -
październik

• Etap 
stacjonarny 
z elementami 
nauczania 
hybrydowego

listopad –
18 stycznia

• Etap 
nauczania 
zdalnego

II semestr 

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

Cykl funkcjonowania szkoły podczas pandemii



Etap wdrażania nauczania zdalnego marzec - kwiecień

Przygotowywanie jednolitego środowiska pracy

Analiza funkcjonalności i bezpieczeństwa dostępnych narzędzi; wybór platformy; przygotowanie techniczne; 
przygotowanie merytoryczne 

Uruchomienie kanałów informacyjnych: 
Dyrektor – Nauczyciele, Nauczyciele – Uczniowie, Wychowawcy – Rodzice

Rozpoczęcie funkcjonowania szkoły

Użycie dostępnych narzędzi w nauczaniu zdalnym – dziennik Librus, Skype, 
stopniowe zwiększanie liczby lekcji on-line

Określenie zadań na podstawie oceny ex ante

Powołanie zespołu: kadra kierownicza szkoły, liderzy zespołów przedmiotowych, administrator sieci 
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Etap wdrażania nauczania zdalnego kwiecień - czerwiec

Ewaluacja formatywna funkcjonowania nauczania zdalnego

Prowadzenie rekrutacji do klas O i I oraz do pozostałych oddziałów

Opracowanie i wdrożenie zasad rekrutacji on-line

Delegowanie uprawnień liderom zespołów przedmiotowych w zakresie wspomagania nauczycieli oraz kontroli 
realizacji podstawy programowej

Szkolny Think tank złożony z kadry kierowniczej szkoły, liderów zespołów przedmiotowych, administratora sieci

Opracowanie optymalnych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie szkoły w obszarach: pracy dydaktycznej, 
pomocy psych.-ped., rozwiązań metodycznych

Wdrożenie nauczania zdalnego na platformie Teams

Uruchomienie platformy, szkolenie nauczycieli, uczniów, rodziców; wsparcie techniczne; wdrażanie nowych 
rozwiązań metodycznych
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Etap wdrażania nauczania zdalnego kwiecień - czerwiec



Etap stopniowego powrotu do nauczania stacjonarnego czerwiec – sierpień 

Przygotowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa zapewniających bezpieczny powrót do szkoły 
wszystkich uczniów

Przygotowanie pomieszczeń szkolnych DW i T z uwzględnieniem oddziału przedszkolnego do 
rozpoczęcia nauczania stacjonarnego – procedury, środki ochrony,  

Przygotowanie pomieszczeń (T) szkolnych do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty, przeprowadzenie 
egzaminów

Opracowanie procedur bezpieczeństwa, zapewnienie środków ochrony dla pracowników obsługi, zespołów 
nauczycieli i uczniów

Przygotowanie organizacyjne, metodyczne i techniczne  prowadzenia zajęć w klasach 0-3 uwzględnieniem dzieci 
będących pod opieką w szkole i pracujących zdalnie

Opracowanie planu zajęć uczniów, nauczycieli, zapewnienie udziału w zajęciach dydaktycznych dzieciom 
przebywającym w szkole i pracującym zdalnie

Przygotowanie pomieszczeń szkolnych dla klas 0 – 4 

Opracowanie procedur bezpieczeństwa: aktualizacja, dostosowanie do klasy 0 i klas 1-3; zapewnienie środków 
ochrony pracowników i pomieszczeń; audyt COVID „-” 
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Etap stopniowego powrotu do nauczania stacjonarnego czerwiec – sierpień 

EF
EK

TY

Brak zachorowań w klasach 0-3

Uzyskanie certyfikatu „COVID minus”

Przeprowadzenie egzaminów 
ósmoklasistów bez zakłóceń

Szkoła przygotowana do nauczania 
stacjonarnego z możliwością hybrydowego 



marzec -
czerwiec

• Etap 
wdrażania 
nauczania 
zdalnego 

czerwiec -
sierpień

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

wrzesień -
październik

• Etap 
stacjonarny 
z elementami 
nauczania 
hybrydowego

listopad –
18 stycznia

• Etap 
nauczania 
zdalnego

II semestr 

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

Etap stacjonarny z elementami nauczania hybrydowego wrzesień - październik



Etap stacjonarny z elementami nauczania hybrydowego

Przygotowanie szkoły do przejścia w tryb nauczania zdalnego w obszarze organizacyjnym, dydaktycznym, 
zabezpieczenia IT

Uruchomienie możliwości prowadzenia lekcji transmitowanych

Zabezpieczenie sprzętowe, opracowanie zasad prowadzenia lekcji transmitowanych, wdrożenie  

Delegowanie uprawnień liderom zespołów przedmiotowych w zakresie wspomagania nauczycieli oraz kontroli 
realizacji podstawy programowej

Szkolny Think tank złożony z kadry kierowniczej szkoły, liderów zespołów przedmiotowych, administratora sieci, 
LEKARZA

Opracowanie optymalnych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie szkoły w tym procedur postępowania w 
przypadku zachorowania 

Kontynuowanie nauczania z wykorzystaniem platformy Teams

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie metodycznym i TIK, prowadzenie lekcji stacjonarnych z 
wykorzystaniem Teams
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marzec -
czerwiec

• Etap 
wdrażania 
nauczania 
zdalnego 

czerwiec -
sierpień

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

wrzesień -
październik

• Etap 
stacjonarny 
z elementami 
nauczania 
hybrydowego

listopad –
18 stycznia

• Etap 
nauczania 
zdalnego

II semestr 

• Etap 
stopniowego 
powrotu do 
nauczania 
stacjonarnego

Etap nauczania zdalnego listopad – 18 stycznia



Etap nauczania zdalnego – listopad – 18 stycznia 

Ewaluacja formatywna funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym z uwzględnieniem opinii uczniów

Wzmocnienie opieki psychologiczno – pedagogicznej

Zapewnienie uczniom możliwości udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Delegowanie uprawnień liderom zespołów przedmiotowych w zakresie wspomagania nauczycieli oraz kontroli 
realizacji podstawy programowej

Szkolny Think tank złożony z kadry kierowniczej szkoły, liderów zespołów przedmiotowych, administratora sieci, 
lekarza, PRZEDSTAWICIELI RODZICÓW

Opracowanie optymalnych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie szkoły, zapewnienie sprawnych kanałów 
informacyjnych 

Kontynuowanie nauczania z wykorzystaniem platformy Teams

Praca na stałym planie lekcji, skrócenie czasu lekcji do 30 minut, wydłużenie przerw; 
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