
Szanowni Rodzice i Uczniowie 

Termin czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostaje 

przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będą 

obowiązywały nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość. Kontynuowana będzie 

realizacja podstawy programowej i będą oceniane postępy uczniów w nauce. 

Z informacji uzyskanej od Państwa za pośrednictwem wychowawców wynika, 

że wszyscy uczniowie mają dostęp do urządzeń elektronicznych i Internetu. Możemy zatem 

przystąpić do tej formy pracy, uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu 

korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap 

rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną. Ewentualne problemy rodzic/pełnoletni uczeń 

może zgłosić wychowawcy klasy.  

    Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem wszelkich 

dostępnych środków komunikacji elektronicznej, w  tym rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej np. platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, Centralnej 

i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w formie materiałów do pracy przesyłanych do ucznia 

poprzez dziennik elektroniczny,  mailowo, poprzez indywidualne konsultacje online lub 

mailowe; przez prowadzenie zajęć online w rzeczywistym czasie z całą klasą przez 

komunikatory internetowe np. Skype, Messenger, Discord Server, Edmodo.               

          Treści nauczania w każdej klasie z poszczególnych przedmiotów będą realizowane 

zgodnie z planem zajęć zdalnych oraz w formie indywidualnej  pracy ucznia z możliwością 

konsultacji z nauczycielem. Wymiar godzin zajęć zdalnych jest mniejszy niż tygodniowy 

wymiar godzin określony w planie nauczania /4–5 godz. dziennie/, żeby nie obciążać  ucznia 

długotrwałą pracą przy monitorze. Nie oznacza to jednak, że liczba godzin z danego 

przedmiotu została zmniejszona i nie będzie zrealizowana podstawa programowa. Pozostałe 

godziny zajęć przewidziane w tygodniu,  będą prowadzone bez użycia urządzeń 

elektronicznych w oparciu o podręcznik i materiały przekazane przez nauczycieli. Można 

skorzystać z konsultacji z nauczycielem danego przedmiotu. Godziny konsultacji przekażą 

Państwu nauczyciele.  

Niektóre zajęcia nie zostały uwzględnione w planie pracy zdalnej np. wf, religia, 

przedmioty dodatkowe. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotują zestawy ćwiczeń dla 

uczniów, które mogą wykonać w przerwie między zajęciami zdalnymi. Przedmioty dodatkowe 

będą realizowane po powrocie do szkoły. Religia będzie realizowana w innej formie 

zaproponowanej przez księży.  

Pani pedagog prowadzić będzie konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli – informacja 

w dzienniku. Na stronie internetowej szkoły i w dzienniku znajduje się artykuł „Jak 

motywować i wspierać uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą”.  

Zajęcia zdalne rozpoczynać się będą o godz. 9.00. Czas trwania pojedynczej lekcji przy 

komputerze wynosi 30 minut. W czasie lekcji zdalnych oraz zajęć bez użycia urządzeń 

elektronicznych, nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line – jeśli prowadzi lekcje 

przez komunikator, na platformie edukacyjnej lub przez dziennik elektroniczny, mailowo, 

oczekując na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną 

lekcję bez użycia monitorów ekranowych.  



Udział w lekcjach jest obowiązkowy dla uczniów.  Praca uczniów będzie tak planowana, 

aby uwzględniała potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich wysiłek 

umysłowy. Jeśli uczeń nie może w zaplanowanym czasie uczestniczyć w danych zajęciach, 

rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów odbywa się poprzez przykładowo: prace pisemne /prezentacje, 

referaty, karty pracy, zadania/ zadane mailowo,  przez dziennik lub komunikator; ocenianie 

w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów; zadania wykonywane na 

platformach edukacyjnych; indywidualne spotkania on-line lub inne ustalone z nauczycielem. 

Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane. 

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe  

(w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również 

telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem. 

Informacje o postępach uczniów w nauce i uzyskanych przez nich ocenach będą 

dostępne dla uczniów i rodziców w e-dzienniku lub przekazywane podczas konsultacji 

z nauczycielami.  

Ze szczególną prośbą zwracam się do maturzystów. Dla Was jest to bardzo trudny 

i stresujący czas. Chcemy Wam pomóc jak najlepiej potrafimy, dlatego  proszę Was 

o systematyczną współpracę. Uczniów zagrożonych oceną niedostateczną proszę o kontakt 

z nauczycielami celem uzyskania informacji o sposobie poprawienia oceny. 

 

Wszystkich uczniów proszę o systematyczne wypełnianie zaleceń nauczycieli. 

W razie ewentualnych pytań lub zastrzeżeń, proszę o kontakt przez wiadomości w dzienniku 

elektronicznym lub mailowo.                    

                                                                                                       Serdecznie pozdrawiam 

                                                                                             Anna Nosal 

                                                                                                                              


