
Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej klasy IV-VIII od 26 października 

2020r. realizują zajęcia szkolne za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość. 

Młodsi uczniowie klas I-III od 9 listopada 2020r. w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  , również uczą się zdalnie.  

Odpowiadając na  zapytania  i wątpliwościami rodziców, powołując się na Rozporządzenie 

MEN z dnia 20 marca 2020r. , uwzględniając  wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych                        

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję o sposobie i trybie realizacji kształcenia 

zdalnego w naszej szkole. 

1. Podstawowym źródłem informacji o lekcjach jest dziennik LIBRUS. W planie lekcji 

znajdują się informacje o zastępstwach lub lekcjach odwołanych z powodu choroby 

nauczyciela. 

2. W Terminarzu dziennika LIBRUS znajdują się informacje o sposobie realizacji zajęć ( czy 

lekcja będzie realizowana online, czy będą to tylko informacje przesłane jako zadania 

domowe) i ich tematyce ( temat, cele lekcji). 

3. W klasach IV-VIII lekcje realizowane są zgodnie z planem lekcji ( dotyczy czasu 

rozpoczęcia i zakończenia) obowiązującym podczas nauki w szkole. Lekcje trwają 45 

minut – w tym czasie nauczyciel jest dostępny online dla całej klasy lub odpowiada       

na pytania i wątpliwości pojedynczych uczniów. 

4. Podstawowym kanałem realizacji zajęć online jest aplikacja  MS  Office TEAMS. 

Uczniów i nauczycieli obowiązuje włączenie kamerki i mikrofonu. Brak kontaktu 

wizualnego i dźwiękowego jest potraktowana jako nieobecność zdalna. Tylko 

oświadczenie rodzica do wychowawcy o czasowym braku kontaktu (problemy 

techniczne) lub sprzętu jest usprawiedliwieniem dla jego nieobecności wizualnej. 

5. Miejscem dokumentowania pracy, kontroli i klasyfikacji jest dziennik LIBRUS, gdzie 

nauczyciel wpisuje temat i odnotowuje obecność uczniów i oceny. 

6. Dobór metod pracy przez nauczyciela zależy od rodzaju prowadzonych zajęć,                   

ich specyfiki oraz celów i treści, jednak podstawową formą jest spotkanie online.  

7. Konsultacje z rodzicami odbywają się  za pomocą systemu wiadomości w dzienniku 

LIBRUS. 

8. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie 

będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane jest nauczanie zdalne w szkole      

( z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).         

O takiej potrzebie rodzic informuje wcześniej wychowawcę klasy. 

9. Od poniedziałku, 9 listopada br. dla wszystkich uczniów naszej szkoły, których rodzice 

są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 ( np. Służba Zdrowia), 

zapewniamy opiekę świetlicową. Prosimy jednak, aby wcześniej powiadomić 

wychowawcę o takiej potrzebie. 



Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych zajęcia realizowane są stacjonarnie w szkole tak, jak      

do tej pory. 

Sposób organizacji zajęć zdalnych dla uczniów klas I-III (plan oraz czas połączeń online) -

wychowawca ustala wspólnie z pozostałymi nauczycielami, uczącymi w danym oddziale                 

i informuje rodziców. Ze względu na specyfikę wieku dzieci w nauczaniu wczesnoszkolnym           

i ich ewentualne trudności z obsługą sprzętu IT, wychowawca może nagrać swoje spotkanie      

i udostępnić rodzicom do odtworzenia w późniejszym czasie.  

Przypominamy, że zgodnie z przepisami RODO nagranie jest dostępne tylko dla domowników, 

których obowiązuje zakaz udostępniania innym osobom. 

W klasach I-III: 

1. Podstawowym kanałem realizacji zajęć online jest aplikacja  MS  Office TEAMS. 

2. Miejscem dokumentowania pracy, kontroli i klasyfikacji jest dziennik LIBRUS,              

gdzie nauczyciel wpisuje temat i odnotowuje obecność uczniów. 

3. Rodzice kontaktują się z wychowawcą wyłącznie za pośrednictwem dziennika LIBRUS 

lub telefonicznie ( za zgodą nauczyciela). 

Tygodniowy zakres realizowanych treści jest publikowany na stronie internetowej  szkoły           

w zakładce Dla Uczniów/ Nauka Zdalna. 

Szczegółowe zasady pracy na lekcji online zostały już wcześniej opublikowane na stronie 

internetowej szkoły. 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Szulc 


