
Szanowny Rodzicu! 

Przed nami inna forma kształcenia. Wszyscy stanęliśmy przed nowym wyzwaniem. Dlatego 

zwracamy się do Państwa o pomoc, wsparcie i zrozumienie. Mamy nadzieję, że wspólnymi 

siłami sprostamy stawianym nam zadaniom. 

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość komunikacja między nauczycielami, 

uczniami i rodzicami odbywać się będzie poprzez Messengera, FB, e-mail, telefonicznie,  

stronę internetową szkoły oraz w najbliższym czasie platformę Microsoft Office 365. O 

rozpoczęciu korzystania z platformy Office 365 jak i instrukcji logowania się uczniów na 

niej będzie oddzielny komunikat. Na razie korzystamy z wymienionych wyżej 

możliwości. 

Uczniowie mają obowiązek pracować w domu zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

Materiały do lekcji nauczyciele umieszczają na stronie internetowej szkoły w zakładce 

„Zadania dla uczniów” lub  wysyłają ustalonymi sposobami komunikowania się. W zadaniach 

dla ucznia mogą znajdować się: linki do stron internetowych, filmów, prezentacji, zadania do 

wykonania w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń na podstawie podręczników, karty pracy, 

instrukcje itp. 

Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami w godzinach od 10.30 do 

11.30 oraz od 14.00 do 15.00. 

Każdy uczeń  (e-mail lub inny przyjęty sposób ) ma obowiązek po wykonaniu lekcji z danego 

przedmiotu poinformować nauczyciela o zrealizowaniu tematu (wystarczy krótka informacja 

np. zrealizowałem), o ewentualnych problemach, trudnościach, niezrozumiałych treściach, 

potrzebie dodatkowych wyjaśnień. Powinien to zrobić codziennie. W przypadku, gdy 

obowiązkowe było wykonanie pracy pisemnej, testu, pracy wytwórczej uczeń powinien 

odesłać plik z wykonanym zadaniem do oceny na adres e-mail nauczyciela.  

W edukacji wczesnoszkolnej kształcenie na odległość, zgodnie z §2 ust. 4 Rozporządzenia 

MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, będzie polegało na informowaniu rodziców o dostępnych materiałach i 

możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu. Informacja będzie przekazywana 

poprzez  stronę internetową szkoły, Messengera, FB, e-mail, telefonicznie, a także w 

najbliższym czasie przez pocztę elektroniczną założoną dla ucznia przez szkołę na platformie 

Microsoft Office 365. Rodzice w miarę możliwości (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu) 

informują nauczyciela o postępach ich dziecka i trudnościach oraz potrzebach przekazania 

dodatkowych materiałów w przypadku wystąpienia trudności. W celu umożliwienia 

nauczycielowi oceny wiedzy i umiejętności uczniów rodzic powinien odesłać do nauczyciela 

plik z wykonanym przez dziecko zadaniem. 

Jeżeli uczeń nie ma możliwości uczenia się z wykorzystaniem narzędzi zdalnego nauczania 

(komputer, telefon, tablet) obowiązkiem rodzica jest powiadomienie o tym fakcie 

wychowawcy klasy. W takim przypadku dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustali inny sposób kształcenia.   

W razie pytań, wątpliwości i problemów prosimy kontaktować się z wychowawcą klasy. 

Dyrektor szkoły 

Bożena Bienek 


