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Szanowni Rodzice i Uczniowie! 
 
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie 

na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych 
w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  

2. MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania 
i  klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 
2020 r. 

3. Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  
się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane 
z  wykorzystaniem: 
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl  
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli: 

• dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub 
przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

• prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

• materiałów opracowanych przez nauczycieli, 

• na nieodpłatnych stronach edukacyjnych; 
Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, 
z  których uczniowie lub rodzice mogą korzystać zostaną Państwu przekazane przez nauczycieli za 
pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku dostępu do internetu listownie. 
 

4. O doborze metod i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi 
decyduje nauczyciel uwzględniając bezpieczeństwo stosowanych narzędzi, ich dostępność oraz 
możliwości ucznia. 

5. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 
ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 
ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) znajdują się na stronie internetowej w zakładce 
„Kształcenie na odległość”. 

6. Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy 
ucznia. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy 
i  umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach dziecka w nauce, 
a  także uzyskanych przez niego ocenach znajduje się na stronie internetowej w zakładce 
„Kształcenie na odległość”. 

7. Kształcenie na odległość odbywa się: 

•  za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

• poprzez dziennik elektroniczny, 

• za pomocą komunikatorów internetowych, 

• poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, 

• poprzez platformy elearningowe, 

• w przypadku braku dostępu do internetu - listownie. 
 

http://www.epodreczniki.pl/
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8. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego 

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z  uczniami.   

9. Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze 
kilku godzin dziennie. Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie 
wymagała długiego korzystania z komputera. 

10. Uczniowie i rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 
niego ocenach przez dziennik elektroniczny. 

11. Mają Państwo możliwość przesyłania pytań drogą elektroniczną w dogodnym dla siebie czasie. 
Nauczyciele udzielą odpowiedzi w możliwie krótkim czasie, nie później jednak, niż w  kolejnym 
dniu po otrzymaniu pytania. Ponadto, nauczyciele są do Państwa dyspozycji w terminach 
określonych w harmonogramie konsultacji, który znajduje się na stronie internetowej w zakładce 
„Kształcenie na odległość”. 

 
 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej 
mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich 
wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy 
podziękować Wam, drodzy Rodzice, za pomoc i wsparcie swoich dzieci w tej trudnej sytuacji. 
Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że  dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów 
przebiegała prawidłowo. Wam drodzy Uczniowie dziękujemy za systematyczną i rzetelną pracę 
„zdalną”, jesteśmy przekonani, że w trosce o swój rozwój dołożycie wszelkich starań, aby Wasza 
współpraca z nauczycielami  przyniosła oczekiwane efekty.  

Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz 
specjalistami przez dziennik elektroniczny. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej 
szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.  

 


