
Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

 

 Większość z Nas (a może nawet wszyscy) wolałoby pracować w szkole, jak 

dotychczas - w grupie, w bezpośrednim kontakcie, w sali lekcyjnej. Sytuacja jest 

zupełnie inna - każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w 

swoich rolach - ucznia i nauczyciela. Ustaliliśmy wspólnie z nauczycielami główne 

zasady, które będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W 

zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec 

modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb i możliwości. 

 

 Przedstawiam, zatem zasady nauczania zdalnego obowiązujące od 25 marca 

2020 r. 

1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i 

uczniami  jest e-dziennik (VULCAN). Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają 

wiadomości i komunikaty CODZIENNIE. W porozumieniu z wychowawcą oraz innymi 

nauczycielami mogą  stosować inne sposoby komunikacji: Facebook, Messenger, 

WhatsApp, poczta elektroniczna, CISCO Webex, itp. 

 

2. W/w sposobami wysyłają uczniom (ewentualnie też rodzicom): 

a. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się lub powtórzenia 

z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp., 

b. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych 

itp., 

c. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania 

zadania, 

d. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy. 

 

3. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek,  

w razie trudności kontaktują się z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.  
 

4. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je 

nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.  

Możliwe sposoby: 

a. tekst w wiadomości przesłanej przez e-dziennik,  

b. komunikator internetowy np. Messenger lub inne 

c. załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela, 

d. zdjęcie mms na numer wskazany przez nauczyciela.  
 

5. Wykonanie zadań podlega ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację  

o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co 

wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać. 

 

6. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania 

się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na Messenger i 

inne. 
 



7. Uczeń, jeśli jest to możliwe, powinien mieć dostęp do Internetu w komputerze 

stacjonarnym, tablecie, telefonie czy innym urządzeniu elektronicznym oraz dostęp 

do e-dziennika. Konieczne jest posiadanie przez ucznia własnego e-maila, co ułatwi 

przekaz informacji zwrotnej nauczyciel – uczeń , uczeń-nauczyciel. 

 

8. Jeżeli nauczyciel prowadzący zajęcia zaobserwuje brak aktywności ucznia  

w zdalnych lekcjach, natychmiast poinformuje rodziców o tym fakcie za pomocą e-

dziennika lub telefonicznie. W przypadku choroby dziecka rodzic powinien 

poinformować wychowawcę, a wychowawca prześle informację do nauczycieli 

prowadzących zajęcia w danej klasie. 

 

9. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie 

www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje oraz innych. 

 

10. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli  

i rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem 

uzyskania optymalnej zdalnej współpracy. 

 

11. Godzinowy rozkład lekcji pozostaje tak jak był.  

 

12. Uczniowie uczęszczający na praktyczną naukę zawodu pracują zgodnie  

z tygodniowym planem zajęć. W dni szkolne pracują zdalnie. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie. 

 

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia, spokoju i wytrwałości. 

 

 

         Dyrektor Szkoły 

         Arkadiusz Kamiński 

 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. 

poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1481, 1818 i 2197), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Statutu Szkoły. 

 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje

