
 

Zakres zadań dla Rodziców 
 

Szanowni Rodzice. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazujemy Państwu informacje o metodach, sposobach  

i  formach pracy na odległość, które będą stosowane w naszej szkole. 

 

I. W celu zapewnienia uczniom i rodzicom informacji dotyczących sposobu i trybu realizacji 

zadań, ustala się co następuje: 

 

1. W dzienniku elektronicznym zakładka „Zadania domowe” na czas zdalnego nauczania będzie 

podstawową forma kontaktu z rodzicami i uczniami. 

2. Praca ucznia z nauczycielem odbywać się będzie w ciągu dnia. 

3. Wszelkie informacje wysłane przez nauczyciela po godzinie 18.00 dotyczyć będą zadań dla ucznia 

na dzień następny. 

4. Materiały dydaktyczne będą różnicowane, by nie obciążać ucznia nadmierną pracą. 

5. Nauczyciel z uczniami i rodzicami uczniów komunikować się może poprzez: 

• dziennik elektroniczny 

• e-mail 

• telefonicznie 

• inne komunikatory, np. fb, messenger 

• drogą papierową, w przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu drogą internetową 

6. Obowiązują dotychczasowe plany dydaktyczne. Mogą one jednak ulec niewielkiej modyfikacji.  

7. Zaleca się, by wdrażać i kształtować podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej z poszczególnych przedmiotów. 

8. Ograniczeniu podlega liczba prac domowych: w tygodniu maksymalnie 2 prace domowe z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego, po jednej pracy domowej z innych przedmiotów. 

9. Obowiązuje wyraźne różnicowanie prac w kategoriach: dla wszystkich, dla chętnych,  dla uczniów  

z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi 

10. Nauczyciele do poniedziałku do godz. 8.00 mają obowiązek poinformować uczniów o treściach 

programowych, które będą realizowane z danego przedmiotu w całym tygodniu nauki. Tak jak 

dotychczas w zakładce „Zadania domowe” podają tematykę lekcji, zadania do realizacji. 

 

II. Sposób monitorowania postępów ucznia, oceniania, informowania 

 

1. Działania ucznia monitoruje się za pomocą następujących dokumentów wysyłanych drogą 

elektroniczną: 

• dokumenty Word, 

• karty pracy, 

• zdjęcia prac wykonanych na lekcji,  

• prezentacje multimedialne. 

2. Prace uczniów mogą być oceniane. Nauczyciele stosują wewnątrzszkolny system oceniania. 

3. Oceniana będzie częstotliwość kontaktów ucznia z nauczycielem: jego aktywność, ilość informacji 

zwrotnych, 

4. Uczeń ma prawo być poddany ocenie na podstawie rozmowy telefonicznej w przypadku braku innej 

możliwości jego oceny. 



 

5. Wiedzę i umiejętności uczniów nauczyciele będą weryfikować: 

• drogą elektroniczną (zgodnie z pkt.1,2,3) 

• telefonicznie 

• mailowo 

• przez dostępne komunikatory 

6. Informowanie o postępach ucznia w nauce, a także o uzyskanych przez niego ocenach będzie 

odbywać się: 

• poprzez dziennik elektroniczny  

• telefonicznie 

• mailowo 

III. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć 
• na stronie internetowej szkoły znajdują się adresy internetowe stron zalecanych przez MEN, 

kuratorium oświaty, Centralną Komisję Egzaminacyjną  

• materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, wysyłane 

są poprzez dziennik elektroniczny lub drogą mailową, lub w sposób ustalony między 

nauczycielem a rodzicami 

IV. Konsultacje 

• aby zapewnić każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia informuje się, iż telefoniczne konsultacje odbywać się będą  

w poniedziałki 30.03.2020 oraz 06.04.2020 w godzinach od 16.00 do 18.00. Ustalenie 

konsultacji z wybranym nauczycielem następuję poprzez kontakt telefoniczny z wychowawcą 

klasy. 

Szanowni Państwo. 

W tej niezwykle trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy wszyscy, zadbajmy o to, by stworzyć naszym 

dzieciom, uczniom najbardziej przyjazne warunki do nauki w tak trudnych dla nich okolicznościach. 

W związku z tym prosimy: 

• wytłumaczcie Waszym dzieciom, że nauka w takiej formie jest koniecznością. 

• przygotujcie spokojny kącik oraz sprzęt (sprawny komputer, podręczniki, zeszyty, przybory), 

umożliwiające dziecku uczestnictwo w lekcjach on-line 

• opracujcie z dzieckiem plan dnia, dopilnujcie, by dziecko robiło systematyczne przerwy 

• zadbajcie o to, by dziecko w odpowiedzialny i bezpieczny sposób korzystało z sieci, 

kontrolujcie systematycznie jego poczynania. 

• bądźcie obecni, serdeczni, pomocni. 

 

Zdajemy sobie sprawę z trudności, ale wierzymy, że razem z Państwa pomocą wspólnie poradzimy 

sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami dzisiejsza sytuacja. Liczę na Państwa współpracę  

i zrozumienie. 

 

 

                                                                                                     Dyrektor Szkoły  

                                                                                                 Ilona Majak-Gierczak 


