
- zaplanować reintegrację grona pedagogicznego, odbudować poczucie wspólnoty;

- uświadomić potrzebę podjęcia działań pro�laktycznych (lekcje wychowawcze, 
spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnym), związanych z depresją, 
uzależnieniami oraz agresją i przemocą.

3. Przeanalizować program nauczania pod kątem jego realizacji, przyjmując następujące 
założenia:

- wysyłamy czytelny sygnał do uczniów, że nie mają się czego bać: czas, który pozostał 
do końca roku szkolnego nie będzie przeznaczony na wery�kację ich wiedzy z okresu 
pracy online – nie rozliczamy uczniów z nauki zdalnej, nie sprawdzamy zeszytów, 
nie odpytujemy;

- w dziennikach jest na tyle dużo ocen z czasu nauczania zdalnego, że te, otrzymane 
po powrocie do szkoły nie będą miały istotnego wpływu na wyniki klasy�kowania – 
chyba, że uczeń chce ocenę poprawić (do czego zawsze ma prawo);

- pierwszy dzień po powrocie dzieci i młodzieży do szkoły przeznaczamy na zajęcia 
z wychowawcami klas i aktywność �zyczną – należy rozważyć przynajmniej 
częściowe spędzenie czasu poza budynkiem szkoły, przeznaczając go na wspólne 
działania, gry terenowe, spacery, luźne rozmowy, piknik, odbudowywanie relacji 
z rówieśnikami i nauczycielami. W dziennikach lekcyjnych wpisujemy jako temat: 
„Zajęcia integracyjne”;

- pytamy uczniów, jak według nich powinny wyglądać zajęcia pozostałe do końca roku 
szkolnego i mody�kujemy nasze plany na podstawie otrzymanych sugestii;

- zapraszamy uczniów na pierwsze dni po powrocie do szkoły bez przyborów, 
podręczników, zeszytów. Mogą za to przynieść jedzenie i picie, by stworzyć miłą, 
niezobowiązującą atmosferę;

- na zajęciach wprowadzamy jak najwięcej okazji do pracy w grupach, metodami 
projektowymi, zwracając uwagę na relacje między uczniami i szacunek dla innych. 
Możemy podzielić się opowieściami z czasu pandemii i izolacji (“Moje historie");

- uczulamy nauczycieli, by obserwowali zachowania uczniów pod kątem zmian 
spowodowanych długotrwałym zdalnym nauczaniem. Zgłaszamy zachowania 
budzące obawy do wychowawców lub pedagoga czy psychologa szkolnego;

- prosimy pedagoga i psychologa o wsparcie merytoryczne nauczycieli w kontekście 
problemów, jakie mogą się pojawić, i określamy sposób komunikacji;

- komunikujemy uczniom, jakiej pomocy mogą od nas oczekiwać;

- dzielimy się z uczniami własnymi doświadczeniami z czasu zdalnej pracy – zarówno 
pozytywnymi, jak również trudnymi;

- proponujemy spotkania zespołów nauczycieli uczących w różnych klasach, w celu 
określenia jak najmniejszej liczby planowanych sprawdzianów – ustalamy terminy 
tych spotkań;

- proponujemy uczniom, że oceny roczne będą wystawiane na podstawie już 
otrzymanych, a jeśli stopień się “waha”, mogą dostać ten wyższy (np. po krótkim 
sprawdzeniu możliwości);

- rozważamy, co z dotychczasowych doświadczeń nauczania zdalnego możemy 
wykorzystać w dalszej pracy – prosimy uczniów i nauczycieli o sugestie;

- przygotowujemy nauczycielom i rodzicom „ściągawkę” z ofertą m.st. Warszawy 
w zakresie możliwości ciekawego spędzenia czasu w instytucjach edukacyjnych, 
kulturalnych, sportowych czy wsparcia 
poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- przygotowujemy informację dla rodziców, o tym jak będą wyglądały ostatnie 
tygodnie nauki w szkole.

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl

Wracamy do szkoły!
Moje zadania jako dyrektora

– propozycje do twórczego wykorzystania

1. Upewnić się, że szkoła jest bezpieczna pod względem technicznym i sanitarnym zgod-
nie z procedurami obowiązującymi w pandemii COVID-19..

2. Spotkać się z nauczycielami na 2-3 dni przed powrotem uczniów do szkoły, aby:

- przypomnieć zasady bezpieczeństwa i procedury reżimu sanitarnego (o tym należy 
powiedzieć również na pierwszych zajęciach z uczniami);

- przypomnieć ważne terminy, wynikające z aktualizowanego kalendarza roku 
szkolnego, w tym datę wystawienia proponowanych i rocznych ocen klasy�kacyjnych 
oraz innych zapisów związanych z klasy�kacją roczną;

- zaproponować trzyetapowy powrót do nauki: relacje (zbudowanie poczucia 
bezpieczeństwa i ponowna adaptacja), motywacja (przywrócenie zapału do nauki) 
i ewaluacja (stopniowy powrót do tradycyjnych form nauczania, a we wrześniu 
ew. wyrównywanie braków);

- uświadomić kadrze, że dla uczniów miniony czas był często tak samo trudny jak dla 
nas. Dzieci i młodzież czasem bardziej niż dorośli mogli odczuć skutki psychologiczne 
pandemii;

- przygotować uroczysty powrót do szkół, np. poprzez transparent powitalny dla 
uczniów i nauczycieli (np. „Miło Was widzieć!”, „Dobrze, że znów jesteśmy razem”);

- porozmawiać na temat dzieci i młodzieży nieobecnych na lekcjach zdalnych – 
zaplanować jakim wsparciem ich objąć oraz jak zindywidualizować proces nauczania 
(stopień opanowania materiału przez uczniów będzie bardzo zróżnicowany) 
i stworzyć system wzajemnej pomocy;

- zadeklarować wsparcie oraz wzmocnić nauczycieli i wychowawców 
w umiejętnościach integrowania klasy po powrocie do nauki stacjonarnej;
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