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Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie pozwalające nam na organizację kształcenia na odległość. 
Te przepisy będą obowiązywały w okresie, kiedy szkoły pozostaną zamknięte. Decyzję taką podjęto w trosce  
o zdrowie naszych uczniów i całego środowiska szkoły. 
 
Organizując zdalne nauczanie potrzebujemy Państwa współpracy, wyrozumiałości i cierpliwości. Nie wszystkie 
rozwiązania, z przyczyn od nas niezależnych, są możliwe do wdrożenia od razu. Zaczniemy od przygotowania 
systemowego sposobu organizacji zdalnego nauczania, wyznaczenia godzin pracy i nauki oraz zapewnimy 
Państwu i swoim uczniom możliwość konsultacji i pomocy w pokonaniu trudności. 
Mamy nadzieję, że pozwoli to na równomierne obciążenie uczniów zajęciami. W najbliższym czasie zostaniecie 
Państwo z nim zapoznani. Nauczyciele już pracują na modyfikacją swoich planów dydaktycznych. Uczniowie  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają pomoc 
specjalistów w zakresie, na jaki pozwoli kontakt wirtualny.  
 
Otrzymacie Państwo wkrótce informacje o materiałach, z jakich będą korzystali nauczyciele, sposobach i formach 
pracy z nimi a także o tym, w jaki sposób będzie sprawdzana i oceniana wiedza i umiejętności uczniów. 
 
Mając na względzie bezpieczeństwo oraz obowiązek podporządkowania się zaleceniom szkoła pozostanie 
zamknięta. Jeśli jednak potrzebujecie Państwo dostępu do pomocy lub podręczników, jakie uczniowie pozostawili 
w szkole, proszę o poinformowanie nas o tym z jednodniowym wyprzedzeniem drogą 
elektroniczną: sp7@elk.edu.pl. 
 
Organizując uczniom kształcenie na odległość przypominamy zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów  
z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Zebraliśmy je w pliku, do którego przekazujemy link: 
http://www.sp7.elk.edu.pl/ogloszenia/bezp_na_komp.pdf 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym materiałem. 
 
Przekazujemy też Państwu krótki materiał na temat motywowania dzieci do nauki. Przypuszczam, że w tak 
szczególnych warunkach, zechcecie się Państwo z tym zapoznać: 
http://www.sp7.elk.edu.pl/ogloszenia/motywowanie.pdf 

 
Wychowawcy nadal pozostają do Państwa dyspozycji realizując swoje zadania. Proszę zgłaszać im problemy, jakie 
wiążą się z organizacją zdalnego nauczania w domach. 
 
Prawdopodobnie macie bądź będziecie Państwo mieli pytania dotyczące zdalnego nauczania. Zachęcam do ich 
przesyłania. Ze względu na obciążenie serwerów Vulcana (edziennik) proszę korzystać też ze skrzynki szkoły: 
sp7@elk.edu.pl.  
 
Nauka na odległość stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Zamierzamy wsłuchiwać się w Państwa opinie, aby 
nasza współpraca była efektywna. 
 

 
Z poważaniem, 
Leszek Sobczak 
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