
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,  

od dziś, tj. 25 marca 2020 r. rozpoczynamy obligatoryjne zdalne nauczanie.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły – do 10 kwietnia 2020 r. będą 

obowiązywać następujące zasady i procedury, pozwalające na realizację podstawy 

programowej:  

1. Tygodniowy rozkład zajęć nie ulega zmianie, znajduje się na naszej stronie internetowej 

https://sp7lowicz.pl/tygodniowy-rozklad-zajec-od-2503-10042020r,244,pl 

2. Zajęcia dydaktyczne trwają 20 minut, przerwy po 5 minut. Pierwsza godzina lekcyjna 

rozpoczyna się o godz. 8.30. Co to oznacza? Każdy nauczyciel będzie 

wysyłał/przekazywał zadania lub kontaktował się z uczniem/rodzicem za pomocą 

przede wszystkim e-dziennika, portali społecznościowych, komunikatorów, gogle drive. 

Szczegółowe informacje, za pomocą jakich narzędzi zdalnych, e-learningu będzie 

realizowana podstawa programowa oraz w jaki sposób będę kontaktować się 

nauczyciele z uczniami przekaże wychowawca klasy. Jeżeli uczeń nie będzie miał 

możliwości wysłania odpowiedzi w trakcie lekcji, może to zrobić w terminie 

późniejszym. Tak samo, jeżeli nauczyciel nie zdąży odpowiedzieć na pytania uczniów w 

trakcie lekcji, może to przełożyć na późniejsza godzinę. 

3. Obecność uczniów jest odnotowywana na podstawie m.in.: logowania i odczytywania 

wiadomości w e-dzienniku (przez ucznia i/lub rodzica), poprzez udział w danej lekcji on-

line, przez przesłanie informacji zwrotnej do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

4. Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia wg 

terminarza zamieszczonego na stronie internetowej szkoły  

https://sp7lowicz.pl/konsultacje-nauczycieli,243,pl 

5. W czasie trwania epidemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa 

szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne. Harmonogram pracy 

pedagoga/psychologa będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej szkoły. 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd 

treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na 

odległość. Zmodyfikowany zestaw szkolny programów nauczania zostanie wkrótce 

udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

7. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela. 



Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik 

lub komunikatory społeczne) oraz o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość. 

8. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel 

ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić 

mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. Harmonogram 

konsultacji zostanie udostępniony przez e-dziennik. 

10. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u ucznia rodzic przekazuje poprzez 

e-dziennik informację do dyrektora szkoły, który niezwłocznie informuje o tym fakcie 

lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną. 

 

Kryzys związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przynosi nam wiele wyzwań.  

Zadaniem nas wszystkich jest umożliwić rozwój dzieci i chronić je przed niebezpieczeństwem. 

Będziemy Państwu w tym pomagać, podpowiadać, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Liczę, że wkrótce wyjdziemy z zamkniętych przestrzeni i wrócimy do szkoły.  

Do zobaczenia 

Serdecznie pozdrawiam, 

Maria Wojtylak 

dyrektor szkoły 

 

 

 


