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SZANOWNI PAŃSTWO 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem MEN 

z dnia 20.03.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19  informuję, że od dnia 25.03.2020r. do 10.04.20r. obowiązują nowe 

regulacje prawne dotyczące nauczania na odległość, STAJE SIĘ ONO OBOWIĄZKOWE.  

Niniejszy dokument zawiera nowe zasady pracy szkoły w tym okresie. 

 

1. KOMUNIKACJA pomiędzy nauczycielami a uczniami/rodzicami odbywa się za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

- w sytuacji, jeśli rodzic nie odczytuje informacji nauczyciel przekazuje informację 

wychowawcy, który poprzez sekretariat informuje rodzica o konieczności bieżącego 

odczytywania wiadomości poprzez dziennik elektroniczny Librus; 

- jeśli i ta droga nie przyniesie pożądanych efektów, wychowawca wysyła oficjalne 

pismo za pośrednictwem sekretariatu z informacją o konieczności kontaktu ze szkołą 

- indywidualne trudności w bieżącej komunikacji oraz dostępności do internetu proszę 

zgłaszać wychowawcy klasy. 

 

2. ORGANIZACJA PRACY Z UCZNIAMI: 

- wychowawcy klas I – III i oddziałów przedszkolnych codziennie, jak dotychczas, 

wysyłają wiadomości do rodziców w dzienniku Librus lub stosują formę komunikacji 

dotychczasowo wybraną, uwzględniając fakt, że dzieci w tej grupie wiekowej mają 

bardzo ograniczone możliwości pracy samodzielnej; 

-  w klasach IV-VIII przesyłanie materiałów odbywa się według poniższej tabeli 

poprzez zakładkę zadania domowe w librusie. Opis pracy powinien zawierać jasne 

i zrozumiałe informacje zgodnie z kryteriami Oceniania Kształtującego. 

Kl. 4 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. angielski j. polski matematyka j. polski 

j. polski przyroda informatyka historia technika 

religia plastyka w-f muzyka  
 

Kl. 5, 6 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. angielski j. polski matematyka j. polski 

j. polski biologia informatyka historia geografia 

religia plastyka w-f muzyka technika 
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Kl. 7 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. angielski j. polski matematyka j. polski 

j. polski historia j. niemiecki geografia j. angielski 

biologia fizyka chemia muzyka informatyka 

w-f dor. zawod. religia  plastyka 
 

Kl. 8 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

matematyka j. angielski j. polski matematyka j. polski 

j. polski historia j. niemiecki geografia j. angielski 

biologia fizyka chemia religia informatyka 

w-f dor. zawod. EDB WOS  

 

 

- materiały do realizacji zajęć dodatkowych będą przesyłane zgodnie z tygodniowym 

planem lekcji danego ucznia; 

- lekcje online mogą odbywać się tylko w przypadku, jeśli wszyscy uczniowie z danej 

klasy mogą z nich skorzystać. 

 

3. OCENIANIE odbywa się zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 

- nauczyciel informuje ucznia/rodzica, która praca będzie podlegać ocenie i zostawia 

co najmniej 7 dni na jej wykonanie, określając sposób, termin odesłania wykonanej 

pracy. Ponadto informuje ucznia o kategorii oceny oraz o jej wadze; 

- nierealizowanie zadań przez uczniów, uniemożliwia ocenę jego pracy przez 

nauczyciela i może wiązać się z brakiem możliwości wystawienia oceny 

rocznej/końcowej, co w konsekwencji skutkuje nieklasyfikowaniem z danego 

przedmiotu. 

4. DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELA – nauczyciele w godzinach, w których 

prowadziliby dane lekcje bądź w innym umówionym terminie, zobowiązani są do 

dostępności w formie elektronicznej bądź telefonicznej dla uczniów/rodziców, celem 

odbycia ewentualnych konsultacji. 

 


