
Szanowni Państwo! 
 
Rozpoczynamy kształcenie na odległość. 
Poniżej przedstawiamy główne zasady tego kształcenia. 
 
W środę 25 marca 2020r. wychowawcy klas będą testowali kanały informacji oraz 
przesyłali tymi kanałami informacje dotyczące organizacji nauczania na 
odległość. 
Nauczyciele przedmiotów prześlą uczniom materiały potrzebne do do realizacji 
treści nauczania do końca tygodnia. 
Od 26 marca 2020r. codziennie miedzy godziną 9.00 a 12.00 będą odbywały się 
sesje (lekcje) z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów.  
Celem sesji jest przedstawienie uczniom zakresu i sposobu realizacji 
przekazanego wcześniej materiału.  
Nauczyciele będą także monitorowali i oceniali postępy uczniów w opanowaniu 
przekazywanych zadań. 
 
Sesje odbywały się będą wg schematu: 
 

lp. sesja 

1 9.00 - 9.30 

2 9.30 - 10.00 

3 10.00 - 10.30 

4 przerwa 

5 11.00 - 11.30 

6 11.30 - 12.00 

 
Szczegółowy plan sesji na dany tydzień będziemy podawać z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
 
Na każdej sesji będą omawiane i realizowane zadania z przedmiotów właściwych 
dla danej klasy. Sesje będzie prowadził nauczyciel przedmiotu uczący w danej 
klasie. Ilość sesji zależy oczywiście od klasy. Starsze klasy będą miały więcej 
sesji (więcej przedmiotów), młodsze klasy – mniej (mniej przedmiotów - 
edukacji). Ilość sesji będzie proporcjonalna do liczby godzin wynikającej z planu 
lekcji realizowanego w czasie uczęszczania do szkoły. 
Uczestnictwo w sesjach jest dla uczniów obowiązkowe. W klasach młodszych na 
pewno przy udziale rodziców. 
 



Sesje będą realizowane za pomocą głównych kanałów informacyjnych dla 
poszczególnych klas. Kanały te to:  
 

Klasa 
Rodzaj preferowanego 
kanału informacyjnego 

Rodzaj dodatkowego 
(alternatywnego) kanału 

informacyjnego - nieobowiązkowo 

1a SP poczta dziennika elektronicznego   
1b SP poczta dziennika elektronicznego WhatsApp 

2a Sp poczta dziennika elektronicznego 
Aplikacja Messenger - założona grupa o nazwie 
Klasa IIa 

2b SP poczta dziennika elektronicznego telefon, WhatsApp, Messenger 
3a SP poczta dziennika elektronicznego classroom 
3b SP poczta dziennika elektronicznego classroom 
4 SP poczta dziennika elektronicznego e-mail 
5a SP poczta dziennika elektronicznego   
5b SP poczta dziennika elektronicznego Meet, Kahoot 

5c SP poczta dziennika elektronicznego 
e-mail, telefonicznie, będziemy próbowali przez 
utworzoną grupę na Messengerze 

6a SP classroom Telefon komórkowy 691019283 
6b SP classroom poczta dziennika elektronicznego 

6c SP classroom 
poczta dziennika elektronicznego, telefon 
komórkowy 

7a SP classroom   
7b SP classroom   
8a SP classroom   
8b SP classroom poczta dziennika elektronicznego  
1 T classroom messenger 
4 T classroom poczta dziennika elektronicznego 
1 
BS1st. 

classroom   

2 
BS1st. 

classroom telefon 

3 
BS1st. 

classroom   

 
 
Kanały informacyjne po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym sesje 
(nauczycielem przedmiotu) mogą być zmieniony w zależności od możliwości 
uczniów i formy realizacji treści programowych. 
 
Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej cyklicznej (korekcyjno-
kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne), logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, zajęcia 



rewalidacyjne a także dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego i zajęcia 
wyrównawcze (dla uczennic z Ukrainy), zajęcia indywidualne                                                      
i zindywidualizowana ścieżka kształcenia będą prowadzone w terminach 
uzgodnionych z uczniem i jego rodzicem. 
 
Codziennie, w godzinach od 17.00 do 18.00 będzie można kontaktować się 
poprzez pocztę dziennika elektronicznego z nauczycielami w celu konsultacji 
dotyczących prowadzonych przez nich zajęć. 
 
Powyższe zasady są elastyczne i mogą być zmieniane (po uzgodnieniu                                     
z nauczycielami) w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. 
Niemniej należy pamiętać że jest to forma uczęszczania do szkoły. 
 
Sytuacja jest dla nas wszystkich nowa i nietypowa wiec prosimy                                               
o wyrozumiałość. 


