
Informacja dotycząca 

zdalnego nauczania  

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej czas zdalnej nauki został prze-

dłużony do dnia 10 kwietnia br. 

Od 25 marca 2020 r. – nowe treści programowe 

Główną zasadą, o której należy pamiętać podczas zdalnej edukacji jest to,  

że proces powinien odbywać się zgodnie z planem zajęć lekcyjnych obowiązu-

jących w szkole. 

Zadania z danych przedmiotów przekazywane są zgodnie z planem lekcji do godz. 10.00. 

Nauczyciele  

1) Przekazują uczniom materiały do samodzielnej pracy w domu za pomocą: 

 dziennika elektronicznego, 

 mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektro-

niczny oraz telefonicznie -  w przypadku braku dostępu do Internetu, 

 wydrukowane przez szkołę materiały dla uczniów i wyłożenie ich w szkole do odbioru 

lub za zgodą dyrektora szkoły- w innym miejscu (np. wskazanym przez rodziców  

w porozumieniu z wychowawcą klasy). 

2) Każdy nauczyciel podaje informacje (najczęściej przez e-dziennik), w jaki sposób ucznio-

wie mają realizować przekazywane zadania oraz termin ich wykonania. Nauczyciel musi się 

upewnić, czy uczeń umie odesłać informacje zwrotne (plik z wykonanym zadaniem). 

3) Nauczyciel, przekazując materiały uczniom, powinien brać pod uwagę: 

 obciążenie uczniów innymi przedmiotami, 

 możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu  

w warunkach domowych, 

 ilość zadawanych prac powinna uwzględniać konieczność indywidualizacji nauczania 

oraz zapewnienia czasu wolnego uczniom po lekcjach, 

 dostęp do sprzętu elektronicznego (tu uwzględnić należy wielodzietność rodziny). 

4) Nauczyciele zobowiązani są do modyfikacji swoich planów wynikowych (rozkładu materia-

łu), w tym wydłużenie czasu na wykonanie przekazanych uczniom zadań i poleceń. 



Uczniowie 

1) Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców kontaktują się z wychowawcą  

i nauczycielami. 

2) W zależności od wieku i stopnia samodzielności- organizują naukę własną w domu. 

3) Wszelkie wątpliwości, co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgła-

szają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 

4) Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet 

krótkie są obowiązkowe!  

5) Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 

6) Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty 

grzecznościowe mile widziane!). 

Pamiętajcie, że najlepsze efekty daje systematyczna praca! Wasza systematyczność i wywią-

zywanie się z obowiązków zostanie uwzględnione przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyj-

nych z poszczególnych przedmiotów. 

Rodzice 

 

1) Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. 

2) Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, 

adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać 

stronę internetową szkoły. 

3) W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac. 

Nauczanie zdalne, czyli zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

to zajęcia, które: 

1) Prowadzone są w oparciu o podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. 

2) Mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej: 

 dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 

https://epodreczniki.pl/, 

 stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych  

np. https://www.oke.waw.pl/, 

 materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji pu-

blicznej i radiofonii, 

 innych materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

2) Mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela. 

 Dyrektor Grażyna Sawicka 

https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/
https://www.oke.waw.pl/

