
Zdalne nauczanie  

w dniach 25.03.2020 do 10.04.2020 
Drodzy Uczniowie i Rodzice 

 

Nowe rozporządzenie MEN z dnia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. 
poz. 493) wydłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół do 10 kwietnia 2020 
r. oraz określa sposób i tryb kształcenia uczniów na odległość.  

Bez wątpienia jesteście Państwo pełni obaw, jak będzie wyglądała ta praca przez najbliższe 
tygodnie. To nadzwyczajna sytuacja, której musieliśmy podołać w zawrotnym tempie. 
Konsekwencje epidemii wymusiły w życiu społecznym i rodzinnym zmiany w sposobie 
funkcjonowania instytucji i stylu życia ludzi. Musimy im podołać. Mamy nadzieję, że wspólnie 
uda nam się tak wszystko zorganizować i pokonać ewentualne trudności oraz ograniczyć 
możliwości porażki. 

Od 25 marca 2020 r. (środa) rozpoczęliśmy realizację zdalnego nauczania z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość, według harmonogramu, który został przesłany 
Państwu w dzienniku elektronicznym Librus.	Będziecie Państwo otrzymywać informacje i 
materiały na konta rodziców w dzienniku elektronicznym Librus (oddziały 0 -3). Materiały dla 
uczniów (klasy 4-8) będą przesyłane na konto Librus lub Office. Uczeń wykonuje zadania 
wg poleceń nauczyciela przedmiotu w określonym terminie. Kolejność przedmiotów oznacza, 
że w takiej kolejności uczeń ma zajęcia. Lekcje rozpoczynają się o określonej godzinie - 
proponowany czas dla IV-VIII to godz. 8:00 (i potem kolejno co godzinę), po czym dziecko 
musi mieć czas na realizację zadań. Dzieci z klas 0-III mogą rozpoczynać naukę o godz. 9:00 
Nauczyciel jest w gotowości i w kontakcie z uczniami w danym dniu. Będą to lekcje 
zawierające nowe treści programowe wraz z objaśnieniami. Ponadto w niektórych klasach 
nauczyciele wdrażali już wcześniej elementy pracy zdalnej z wykorzystaniem e-podręczników 
i multibooków, czy zewnętrznych platform edukacyjnych – Eduelo, Office- Teams, w takich 
przypadkach będą te działania kontynuować nadal.	Nauczyciele będą również przesyłali linki 
do filmów czy gier edukacyjnych jako materiały dodatkowe. Wydaliśmy zalecenie 
ograniczenia do niezbędnego minimum obciążania uczniów dodatkowymi zadaniami. 
Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi dostaną dostosowane do ich 
możliwości zadania. Szczególną opieką i uwagą otaczamy uczniów klas VIII i przedmioty 
egzaminacyjne. 

Nauczyciele w każdej wysłanej wiadomości z zadaną pracą określą, które zadania będą 
oceniane i które należy odesłać jako załączniki (w formie zdjęcia czy pliku). Nie ma 
konieczności wysyłania przez uczniów zdjęć/skanów wszystkich wykonywanych prac dzieci. 
Najważniejsze jest zaangażowanie, które po powrocie do szkoły będzie podlegało ocenie. 
Każda praca, jeśli będzie sprawiała trudności, może być konsultowana z nauczycielem 
przedmiotu. Zaplanowaliśmy zajęcia tak, aby realizować podstawę programową, 
ale nie przeciążać uczniów długotrwałym siedzeniem przy komputerze. Najczęściej będziemy 
stosować ocenianie kształtujące i informację zwrotną, w której podamy uczniowi informację, 



czego się nauczył, z czym ma problem i w jaki sposób ma zagadnienie poprawić. Zachęcamy 
do zapoznania się ze szczegółowymi kryteriami oceniania podczas zdalnego nauczania.  

Zaleca się, by karty pracy, wypracowania, prace pisemne, plastyczne, techniczne, itp. były 
przez uczniów gromadzone i dostarczone nauczycielowi po zakończeniu okresu kwarantanny i 
po powrocie dzieci do szkoły. Wtedy nauczyciel oceni wysiłek, zaangażowanie dziecka w 
proces edukacyjny.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN określamy terminy i formę konsultacji uczniów, rodziców 
z nauczycielami. Informację zawiera tabela przesłana Państwu i uczniom w dzienniku Librus. 
Można zwracać się do nauczycieli z pytaniami, wątpliwościami, z prośbami o wskazówki do 
pracy.  

Za pomocą tych narzędzi dokonywać będziemy monitorowania postępów uczniów oraz 
informowania rodziców o zaangażowaniu uczniów w pracę zdalną. Pedagog, psycholog, 
logopeda, bibliotekarz i wychowawcy świetlicy oferują porady, ćwiczenia, gry i zabawy 
wspierające proces edukacyjny uczniów. Będą również do dyspozycji uczniów i rodziców w 
ramach konsultacji. 

Drogi uczniu, teraz na Tobie spoczywa odpowiedzialne podejście do procesu zdalnej nauki.   
Wykonaj zadania przygotowane przez swoich nauczycieli. Realizuj je systematycznie. Jeśli nie 
będziesz chciał się nauczyć, nie będziesz zmotywowany, to mimo dużych wysiłków 
nauczyciela, nie osiągniesz sukcesu!   

Wszystkich uczniów zachęcamy do samodzielnego poszerzania wiedzy, przekazywanej przez 
nauczycieli za pośrednictwem innych zaproponowanych wcześniej aplikacji. 

 

 

 

 


