
Ostatni miesiąc zdalnego nauczania – korekta zasad. 

Szanowni Państwo ! 

 Od 25.05.2020 czeka nas sporo zmian w organizacji zdalnego nauczania. Ostatni miesiąc 
nauki to czas, kiedy uczniowie poprawiają swoje oceny, kiedy należy zamknąć dotychczasowe 
działania i podsumować nietypowy rok szkolny. Zmiany wymuszają też regulacje wprowadzane przez 
MEN w związku z łagodzeniem obowiązujących restrykcji. 

 Zmieniamy organizację, wracamy do planów nauczania sprzed 12 marca 2020. Umożliwi to   
w ostatnim miesiącu roku szkolnego, częstszy kontakt z nauczycielem.   
  Nie znaczy, że uczniowie będą musieli spędzać tak dużo czasu przed komputerem. W czasie 
zajęć ujętych w planie, nauczyciele uruchamiają spotkania na Teams lub innym stosowanym 
komunikatorze i  prowadzą lekcje online lub będą do Waszej i Waszych dzieci dyspozycji, w celu 
konsultacji. Dzień wcześniej otrzymacie Państwo informacje, tak jak dotychczas na „zadaniach 
domowych”, czy będzie to e-lekcja, czy też konsultacje. W przypadku konsultacji wskazany będzie 
materiał do realizacji, a ewentualne napotkane trudności, może pomóc rozwiązać nauczyciel, który 
będzie do dyspozycji następnego dnia, w czasie lekcji z planu na komunikatorze. 

 Uruchamiamy też inne rodzaje zajęć, w tym rewalidację, która za zgodą rodzica,  może być 
realizowana w Szkole. O terminach będą informowali nauczyciele prowadzący. Bardzo proszę w 
sytuacji kiedy dziecko nie może spotkać się z nauczycielem w wyznaczonym terminie /lub  w 
przypadku rezygnacji/ powiadomić wcześniej nauczyciela. 

 25 maja 2020 uczniowie klas I-III mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych z elementami 
dydaktycznymi w Szkole. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzili nadal zdalne 
nauczanie, ale według planu sprzed 12.03.2020.  W zależności od rozwoju sytuacji i zainteresowania 
będziemy szukali optymalnych rozwiązań. 

 Od 25 maja będzie też możliwość konsultacji najpierw dla klas VIII, później pozostałych. Na 
początek planujemy konsultacje w klasach ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych. Będzie 
wyznaczona godzina, kiedy uczniowie będą mogli spotkać się ze swoim nauczycielem. /oczywiście po 
wcześniejszym uzgodnieniu, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności/ 

16, 17 i 18.06 naszych ósmoklasistów czeka przełożony egzamin, przygotowujemy się do 
niego wszyscy, o szczegółach będziemy informować. Dla pozostałych uczniów są to dni wolne. 

1.06 miał być dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ale w obecnej sytuacji 
chcemy, żeby to był dzień normalnej nauki. Planujemy pozostawić wolny 12.06, piątek po Bożym 
Ciele. Uzgodnimy to z Radą Rodziców i Radą Szkoły. 

Tak jak pisałem, czerwiec to czas ewentualnego poprawiania ocen. Jak zmienić przewidywaną 
ocenę znajdziecie informację w Statucie Szkoły, nic nie zmieniamy w procedurach. /10 maja 
nauczyciele ustalili przewidywane oceny, myślę, że już wszyscy się z nimi zapoznali/ 
 Ustalone i zatwierdzone oceny klasyfikacyjne można zmienić tylko w ramach procedur 
egzaminów poprawkowych i sprawdzających. Także i tutaj nic nie zmieniamy. Nadal stosujemy 
zasady, które reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  
3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych 
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