
Szanowni Rodzice 
 
Powoli próbujemy zorganizować zdalne nauczanie w sposób uporządkowany, dostosowany do możliwości  
i oczekiwań uczniów i rodziców. To dla nas ogromne wyzwanie, czego prawdopodobnie sami też Państwo 
doświadczacie. Oto kolejne ustalenia: 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 23 marca 2020 r. od 25 marca uruchamiamy zdalną edukację.  
Realizując zagadnienia podstawy programowej, nauczyciele będą organizowali pracę uczniów oraz udzielali 
w miarę potrzeb konsultacji uczniom i rodzicom. Niestety wciąż poszukujemy jednolitych rozwiązań, które 
gwarantowałyby nam sprawne przesyłanie informacji i wideorozmowy. 
Zaplanowaliśmy zorganizowanie dodatkowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W tej sprawie skontaktują się z Państwem nauczyciele, którzy taką pomoc będą organizować i 
koordynować. 
Znacznie ograniczyliśmy liczbę godzin w tygodniowym planie nauczania: do 3 lekcji w klasach I-III oraz  
4 lekcji w klasach IV – VIII. Nauczyciele wskażą Państwu sposób komunikowania się w celu 
przeprowadzenia konsultacji. 
Celem konsultacji jest pogłębienie współpracy z uczniem i rodzicem, informowanie o postępach, 
dostępnych materiałach i możliwych formach pracy własnej w domu, udzielanie pomocy w korzystaniu z 
wybranych narzędzi i kanałów przekazywania informacji i prowadzenia zajęć. Zachęcam Państwa do 
korzystania z tej formy pomocy. 
Ważną rolę w organizacji zdalnej edukacji odgrywają wychowawcy. Proszę zwracać się do nich, informując 
o napotykanych trudnościach. Częstotliwość kontaktu uczniów z wychowawcą uzależniona jest od sytuacji i 
potrzeb w zespole klasowym. 
 

Zdalne nauczanie – informacja dla rodziców i uczniów 
 
Każdego dnia otrzymacie Państwo /rodzice i uczniowie/ informacje i materiały do zrealizowania  
w kolejnym dniu z ograniczeniem odpowiednio do 3 lekcji w klasach I-III, a do 4 w klasach IV - VIII.  
/zapisane w planie lekcji w e-dzienniku/ 
 Informacje zostaną wysłane mailem przez e-dziennik i będą zawierały: 

o Temat zajęć 
o Zadania do wykonania tego dnia 
o Wskazanie stron internetowych, platform na których uczeń może znaleźć wyjaśnienia do tematu,  

/dokładny opis, gdzie można znaleźć, w jakiej zakładce, …/ 
Raz w tygodniu nauczyciele prowadzący zajęcia, które bezpośrednio nie są ujęci w planie lekcji, prześlą za 
pomocą e-dziennika /mailem/, proste instrukcje do wykonania uczniom i ich rodzicom ze swoich 
przedmiotów. 
 
Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, na początku prowadzenia zdalnego nauczania  
/do czwartku – 26.03.2020/ prześlą przez e-dziennik informacje o sposobie organizacji konsultacji.  

 
Uczniowie mają czas na wykonanie zaleconych  czynności w czasie dogodnym dla nich, uzgodnionym  
z rodzicami. Zakładamy, że będzie to dzień, kiedy lekcje znajdują się w planie. 

 
Nauczyciele prowadzący zajęcia, ujęte w planie w e-dzienniku na dany dzień będą dodatkowo 2h  
do dyspozycji rodziców i uczniów w ramach tzw. konsultacji zgodnie z harmonogramem: 

11,00 – 13,00 nauczyciele klas I-III 
12,00 – 14,00 nauczyciele klas IV-VIII 

w sposób opisany w informacji przekazanej rodzicom i uczniom. 
 

Zasady ocenianie 
o Zgodne z przyjętymi w Szkole Zasadami Oceniania 
o Dopuszcza się: 
Ø Przeprowadzenie sprawdzianu, kartkówki z wykorzystaniem platform edukacyjnych, z użyciem 

„CHMURY” i innych metod 



Ø ocenianie wykonanych prac /także plastycznych, technicznych/ na podstawie przesłanego 
zdjęcia,  
scanu, …. przez telefon, mailem, ….., zgodnie ze wskazaniem nauczyciela 

Ø aktywność ucznia 
 
Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i cierpliwość. Wszyscy jej potrzebujemy. Kolejne 
informacje i ewentualne zmiany będę przekazywał w ten sam sposób. 
 
Z wyrazami szacunku, 
Leszek Sobczak 
 


