
Szanowni Rodzice! 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

przystępujemy do pracy  z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.     
  

W szczególności: 
 

 realizujemy podstawę programową,  

 równomiernie obciążamy uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

 różnicujemy zajęcia w każdym dniu, 

 pamiętamy o możliwościach psychofizycznych uczniów przy podejmowaniu 

intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

 stosujmy się do ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć. 
 

Zasady obowiązujące na wszystkich przedmiotach: 
 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym na ten czas (od 25 marca br., aż do 

odwołania) planem lekcji. 

2. Codziennie (w godz. 8.00 - 12.00) wysyłamy  zadania przygotowane w różnej formie 

poprzez dziennik Librus na konto ucznia / rodzica. 

3. Na pytania uczniów i rodziców nauczyciele odpowiadają poprzez dziennik Librus 

codziennie w miarę możliwości na bieżąco do godz. 15.00, bez weekendów, na późniejsze 

wiadomości odpisujemy w kolejnym dniu,  w klasach młodszych - również kontakt 

telefoniczny. 

4. Prace domowe z danego przedmiotu zadajemy  max. 2 razy w tygodniu (w związku z tym, 

że wszystkie prace wykonane są w domu,  nie przewiduje się poprawy ocen). Nie każda 

lekcja musi kończyć się pracą domową.  

5. Poprzez realizację lekcji przez ucznia rozumie się - zalogowanie dziecka na konto 

i odczytanie wiadomości od nauczyciela prowadzącego, potwierdzenie przez ucznia, że 

wykonał pracę. Uczeń może zgłaszać wątpliwości co do poprawności wykonania zadania, 

prosić o wyjaśnienie i pomoc. Jeśli uczeń takowych nie zgłosi, nauczyciel stwierdza, że 

zrozumiał (uczeń) poruszane zagadnienia. 

6. Nauczyciele mogą uczniowi polecić (zachęcić) obejrzenie programu edukacyjnego w TV 

lub Internecie.  

7. Notatki przygotowane przez nauczyciela przedmiotu należy przepisać do zeszytu, można 

również je wydrukować i wkleić.  

8. Przy ocenianiu prac będzie brana pod uwagę szczególnie samodzielność uczniów. Prace 

będą oceniane zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.  

 


