
Zakres zadań dla Uczniów 

 

 Drodzy Uczniowie 

l. Aby zapewnić wam informacje dotyczące sposobu i trybu realizacji zadań, ustala się 
  co następuje: 

1. obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji 

2. w dzienniku elektronicznym zakładka „Zadania domowe” na czas zdalnego nauczania 

będzie podstawową forma kontaktu z waszymi rodzicami i wami, 

3. nauczyciele pracować będą z wami w ciągu dnia, 

4. wszelkie informacje wysłane przez nauczyciela po godzinie 18.00 dotyczyć będą zadań 

dla was na dzień następny, 

5. zadania będą   różnicowane, by nie obciążać was nadmierną pracą, 

6. nauczyciele mogą komunikować się z wami poprzez: 

• dziennik elektroniczny 

• e-mail 

• telefonicznie - w przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu drogą internetową 

• inne komunikatory, np. fb, messenger 

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

II. W zakresie współpracy z nauczycielami ustala się, co następuje: 

•  w tygodniu mogą pojawić się maksymalnie 2 prace domowe z języka polskiego, 

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

• będą różnicowane  prace w kategoriach: dla wszystkich, dla chętnych, 

• o treściach programowych realizowanych w całym tygodniu będziecie informowani 

w każdy poniedziałek do godziny 8.00. Treści te podane będą tak jak dotychczas 

w zakładce „Zadania domowe”. Dzięki temu będziecie mieli możliwość racjonalnie 

zaplanować czas i formy pracy na cały tydzień, a także czas na odpoczynek, przede 

wszystkim od komputera. Pamiętajcie o ćwiczeniach podsyłanych wam przez 

nauczycieli wychowania fizycznego – to będą dobre wskazówki do wykorzystania w 

czasie czynnego odpoczynku od pracy – BHP.  

• jeśli będziecie chcieli uzyskać pomoc w zrozumieniu lekcji, opanowaniu 

wiadomości 

i umiejętności, kontaktujcie się z wychowawcą klasy a on postara się zorganizować 

dla was pomoc w postaci kontaktu mailowego lub telefonicznego z nauczycielem, 

który takiej pomocy będzie w stanie wam udzielić. 

IV. Ocenianie i informowanie o postępach: 

1. wasze prace mogą być oceniane,  zgodnie obowiązującym w szkole WSO, 



2.  oceniana może być wasza częstotliwość komunikowania się z nauczycielem: aktywność, 

ilość informacji zwrotnych – nauczyciele poinformują was o tym 

3. nauczyciel ma prawo ocenić waszą pracę na podstawie rozmowy telefonicznej -  

w przypadku, kiedy nie ma innej możliwości dokonania tej oceny 

4. waszą wiedzę i umiejętności nauczyciele mogą sprawdzać tak, jak to z wami ustalą: 

• drogą elektroniczną 

• rozmową telefoniczną - w przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu drogą 

internetową 

• e-mailem 

• przez dostępne komunikatory 

5. Informowanie o waszych postępach w nauce, a także o uzyskanych przez was ocenach 

będzie odbywać się : 

• poprzez dziennik elektroniczny 

• telefonicznie -  w przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu drogą internetową 

• e- mailem 

VI. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć: 

• znajdują się na stronie internetowej szkoły - adresy internetowe stron zalecanych 

przez MEN, kuratorium oświaty, Centralna Komisję Egzaminacyjną 

• materiały w postaci elektronicznej, z których  będziecie korzystać, wysyłane są 
poprzez dziennik elektroniczny lub drogą mailową, lub w sposób ustalony między 

nauczycielem a rodzicami 

VII. Konsultacje: 

• aby zapewnić każdemu z was oraz rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia informuję, 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. 

Drodzy Uczniowie.  

Przypominamy  – dbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich 
najbliższych – bądźcie odpowiedzialni, stosujcie się bezwzględnie do zaleceń 
ograniczenia kontaktów z ludźmi i pozostania w domu.  

My codziennie się do Was uśmiechamy. Mamy nadzieję, że niedługo 
spotkamy się w szkole. 


