
Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców 

w sprawie zdalnego nauczania. 

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA 

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.  

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie 

zdalnym. 

3. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem lekcji. Uwaga! Od 

29.03.2020r. wracamy do poprzedniego planu lekcji umieszczonego na stronie szkoły 

i w Librusie.   

4. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.  

5. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika Librus, komunikatorów, 

grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej 

szkoły – zakładka “ZDALNE NAUCZANIE”. 

6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy 

programowej oraz będą: 

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, 

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, 

w tym niepełnosprawności, 

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). 

7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych 

z nauczycielem form. 

8. Wszelkie komunikaty związane ze zdalnym nauczaniem będą publikowane w Librusie oraz na 

stronie internetowej szkoły w zakładce “ZDALNE NAUCZANIE” . Z dniem 25.03.2020r. (od 

środy) publikowanie tematów lekcji w tej zakładce dotyczy tematów prowadzonych w 

przedszkolu i oddziale „0”. 

9. Potwierdzeniem obecności ucznia na zdalnych  zajęciach  jest zalogowanie się do Librusa   

(wg planu lekcji)  oraz odebranie wiadomości i materiałów dotyczących tematu lekcji 

umieszczanych przez nauczyciela danego przedmiotu. (Dziennik publikuje dzień i godzinę 

odebrania wiadomości). W przypadku nieodebrania wiadomości  w trakcie trwania godziny 

lekcyjnej, będzie to równoznaczne z nieobecnością ucznia na lekcji i będzie podlegało 

usprawiedliwieniu przez rodzica. 

10. Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem 

dziennika Librus.  

11. Informacja o sposobie logowania zostanie wysłana odrębnym komunikatem za pomocą 

dziennika Librus. 

12. W razie problemów z obsługą zdalnego nauczania rodzic jest zobowiązany do kontaktu 

z wychowawcą lub administratorem. 

13. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco. 


