
 

Szanowni Rodzice 

Obecna sytuacja skłania nas nauczycieli oraz Państwa Rodziców i Uczniów do podjęcia nowego 

wyzwania, jakim jest nauczanie na odległość. Jak Państwo wiecie, nigdy nie prowadziliśmy zdalnego 

nauczania na taką skalę, ale dołożymy wszelkich starań, aby osiągać cele zawarte w programach 

nauczania. 

Zajęcia lekcyjne postaramy się realizować z Państwa dziećmi, stosując się, (w miarę możliwości) - do 

obecnego tygodniowego rozkładu zajęć. Postaramy się uwzględnić fakt ograniczeń sprzętowych 

i technicznych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Nauczyciele będą realizować zadania w różnych formach, starając się zrealizować program, ale nie 

przeciążając uczniów. 

Sprawdzanie oraz ocena prac odbywać się będzie drogą elektroniczną, a oceny będą zamieszczane 

w Dzienniku UO-Net. Tymczasowo nie odnotowuje się w dzienniku obecności uczniów. 

Platformą do pracy zdalnej będzie Office 365 - Microsoft TEAMS (w klasach 4-8) oraz poczta Office 

365 - Outlook. 

W klasach 0 -3 praca nauczycieli będzie polegała na kontakcie z rodzicami poprzez pocztę Microsoft 

Office - Outlook. 

Jakość komunikacji zależy od miejsca zamieszkania nauczyciela i rodzaju łączy internetowych oraz 

zróżnicowanych zasobów technicznych nauczyciela w domu. Dlatego też prosimy o wyrozumiałość, 

bo wszyscy zderzamy się z rzeczywistością od nas niezależną. 

Apelujemy do Państwa Rodziców oraz Uczniów o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, celem uniknięcia zakażenia siebie, swoich 

bliskich, przyjaciół i znajomych. Zdrowie jest najważniejszym priorytetem na najbliższe dni i tygodnie. 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, dobrą współpracę. 

Życzymy dużo zdrowia, siły i wytrwałości we wpieraniu swoich dzieci oraz nas nauczycieli w tym 

trudnym okresie. 

Z wyrazami szacunku, 

Dyrekcja szkoły 

 

 

 

 

 



Sposób i tryb realizacji zadań szkoły od 25 marca 2020r. 

 

Szanowni Państwo RODZICE, 

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19 

Dyrektor zarządza sposób i tryb realizacji zadań szkoły: 

1. Realizację lekcji według obowiązującego planu lekcji, począwszy od 25 marca 2020r. Dopuszcza się, 

aby lekcja mogła trwać krócej niż 45 minut, a wymiar tygodniowy zajęć winien umożliwiać realizację 

Programu Nauczania dla danego przedmiotu. 

2. Każdy nauczyciel przedmiotu wskazuje uczniom (kl.4-8) lub rodzicom(k.l 0-3) źródła i materiały 

niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały i źródła w wersji elektronicznej. 

3. Nauczyciel przedstawia sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu. Oceny 

cząstkowe i klasyfikacyjne odnotowuje się w Dzienniku UO-Net począwszy od 25 marca 2020r. 

4. Wychowawca klasy czuwa nad ilością zadań do realizacji przez ucznia. 

5. Na przedmiotach takich jak: muzyka, plastyka, technika, edb, informatyka, wychowanie fizyczne, 

wdż - zadania i ćwiczenia praktyczne - powinny być przekazane przez nauczyciela z właściwą 

instrukcją do samodzielnego wykonania przez ucznia, technikami i materiałami ogólnodostępnymi dla 

ucznia. Nauczyciel dostępny jest w tym czasie na TEAMS, służy radą, wsparciem i pomocą. Na tych 

przedmiotach realizujemy program nauczania - nie obciążając za bardzo ucznia. 

6. W każdej klasie, nauczyciele zobowiązani są uwzględniać potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym równiez dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne. 

7. W klasie, w której realizowane jest wspomaganie ucznia z orzeczeniem - wychowawca do grupy 

na TEAMS dołącza również nauczyciela wspomagającego, aby umożliwić mu realizację zadań 

wynikających ze specyfiki jego pracy. 

8. Realizując lekcje w danej klasie bierzemy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów 

podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia - kształcenie naprzemienne 

z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia np. wych. fizyczne, technika, plastyka, muzyka 

...itd., stosowanie zróżnicowanych form pracy, zadań, technik. 

9. Klasyfikacja uczniów z poszczególnych przedmiotów realizowana będzie na podstawie osiągnięć 

uczniów udokumentowanych cząstkowymi ocenami klasyfikacyjnymi oraz ocenami klasyfikacyjnymi 

za I okres nauczania. 

10. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych zachowania odbywać się będzie na podstawie ocen za I okres 

oraz na podstawie działań uczniów w II okresie z uwzględnieniem zdalnego sposobu nauczania. 



 

11. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdzian wiadomości wynikający z zastrzeżeń co do 

trybu ustalenia tej oceny oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania - będą organizowane zdalnie, 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zasady samodzielności wykonywania zadań przez ucznia - przy 

użyciu TEAMS z kamarą wideo. 

Dyrektor szkoły, Paweł Żurowski 


