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Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie
na odległość w klasach IV-VIII w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID- 19.
Nowe

przepisy

będą

obowiązywały

od

24

października

2020

r.

do

8 listopada 2020 r.
Informuję, że od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia w naszej Szkole,
w klasach IV-VIII będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) materiałów udostępnionych 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,



materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Materiały początkowo będą udostępniane uczniom za pośrednictwem dziennika
elektronicznego w formie linku do scenariusza zajęć lub prowadzone za pośrednictwem
komunikatorów internetowych np. SKYPE lub TEAMS, jak również platformy Microsoft 365.
TESTPORTAL będzie narzędziem wykorzystywanym do sprawdzania nabytej wiedzy uczniów
(kartkówki/testy/sprawdziany).
Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny
pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji
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wiedzy i umiejętności określony jest w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość.
Zostanie on przekazany przez wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z uczniami.
Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ze względu na
niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będą organizowane
zajęcia w formie stacjonarnej lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała
długiego korzystania z komputera.
Uczniowie i rodzice będą informowani o uzyskanych ocenach przez dziennik elektroniczny.
Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo
ustalone i przyjęte, tj.:
- dziennik elektroniczny,
- czat.
Dodatkowe informacje uzyskają Państwo za pośrednictwem wychowawców klas.
Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia
na odległość w naszej Szkole.
Jednocześnie informujemy, że każdy uczeń i rodzic będzie miał możliwość konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
O formie i terminach tych konsultacji poinformujemy Państwa po ustaleniach w tym zakresie
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