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Działając na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przesyłam informacje dotyczące organizacji pracy szkoły 

od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku: 

 w ww. terminie odbywać się będzie obowiązkowe nauczanie na odległość, co oznacza każdy 

uczeń objęty obowiązkiem szkolnym jest zobowiązany w nim uczestniczyć 

 głównym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami będzie dziennik 

elektroniczny; dopuszcza się również inne formy komunikacji po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców i uczniów 

 nauczyciele będą przekazywać uczniom klas 1-8 treści stanowiące realizację podstawy 

programowej oraz polecenia za pośrednictwem dziennika elektronicznego (w module zadania 

domowe lub wiadomości) w określony dzień tygodnia, wg obowiązującego  w/w czasie planu 

lekcji; po uzgodnieniu i poinformowaniu dyrekcji możliwe będzie również przekazywanie zadań 

za pośrednictwem innych narzędzi, w tym poczty elektronicznej, wybranej platformy 

edukacyjnej i innych; 

 uczeń, który zapoznał się z treściami przedstawionymi przez nauczyciela, musi to potwierdzić 

informacją przesłaną przez moduł zadania domowe lub wiadomości w dzienniku 

elektronicznym (są to sposoby sprawdzenia aktywności ucznia); 

 każdy uczeń, który zapoznał się z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela, wszystkie 

ćwiczenia czy zadania domowe odrabia w zeszycie lekcyjnym lub zeszycie ćwiczeń - chyba że 

nauczyciel prowadzący ustali inną  formę; 

 wybrane zadania wskazane przez nauczyciela będą podlegały ocenie, która będzie 

odnotowywana w dzienniku elektronicznym; każdorazowo nauczyciele będą informowali 

jakiego rodzaju zadania i  w jakiej formie będą oceniane 

 zasady oceniania pozostają zgodne z przyjętym w szkole przedmiotowym systemem oceniania; 

dodatkowo nauczyciel będzie brał pod uwagę aktywność ucznia w poszukiwaniu innych źródeł 

informacji niż podane w podręczniku czy ćwiczeniach, systematyczność i terminowość 

informacji zwrotnej, podejmowanie własnych inicjatyw 

 zasady oceniania w kl. I-III zostały zmodyfikowane i zostaną podane rodzicom osobnym 

komunikatem 

 ewentualne zapytania do nauczyciela, prośby, zgłaszanie napotykanych problemów 

technicznych  itp. uczniowie i rodzice mogą przesyłać przez wiadomości dziennika 

elektronicznego we wybranym przez siebie czasie lub w innej formie po wcześniejszym 

uzgodnieniu z nauczycielem. 

Dołożymy wszelkich starań, aby ustalony z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla 

poszczególnych klas  uwzględniał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia. Ponadto organizując uczniom 

kształcenie na odległość, będziemy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez 

uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej 

formie kształcenia będzie uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z 

urządzeń (komputer, telewizor, telefon), a także wiek i etap rozwoju uczniów. 

Z poważaniem  

Elżbieta Broda 


