
Drodzy Uczniowie  

W dniu 20.03.2020 Minister Edukacji Narodowej określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i możliwość 

oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały do 10 kwietnia 2020 r. 

W dniu 20.03.2020r. zostały podpisane rozporządzenia: 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 

Obecnie nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, przyjmujemy następujące rozwiązania: 

 zajęcia będą realizowane zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym 

(zmodyfikowanym, ze względu na ograniczenia prowadzenia niektórych zajęć oraz zasady higieny 

pracy)  

 nauczyciel w godzinach trwania lekcji (lub wcześniej) przesyła materiał do realizacji poprzez 

dziennik elektroniczny oraz na klasowego maila; jest w tym czasie do Waszej dyspozycji ucznia 

 komunikacja odbywać się będzie za pomocą: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, 

komunikatora Discord, Messengera 

 każda klasa ma skrzynkę (informację otrzymaliście na edziennik), na którą nauczyciele będą 

przesyłać materiały  

 na adresy mailowe nauczycieli dostępne na stronie szkoły, przesyłacie informacje zwrotne 

 oceniamy na podstawie zleconych zadań odsyłanych na skrzynkę mailową lub bieżącego 

odpytywania za pomocą dostępnych narzędzi w pracy zdalnej  

 oceny zapisywane są w dzienniku elektronicznym 

 prace/informacje zwrotne będą przechowywane przez nauczycieli  

 przy realizacji zajęć nauczyciele będą uwzględniać Wasze możliwości i potrzeby edukacyjne 

 wychowawca klasy odpowiada za koordynowanie współpracy między Wami, nauczycielami i 

rodzicami, monitoruje Wasz dostęp do materiałów i uczestnictwo w ich realizacji, o problemach 

informuje dyrekcję  

 szkoła dysponuje tabletami, które może udostępnić uczniom 

 ponadto, rekomendujemy Wam korzystanie z platformy www.epodreczniki.pl, materiałów 

dostępnych na stronach MEN, CKE i OKE Poznań, oferty edukacyjnej TVP oraz materiałów 

rekomendowanych przez MEN 

 pamiętajcie o bezpieczeństwie pracy z komputerem i w Internecie 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która jest niezwykle dynamiczna, dziękuję Wam za dotychczasową pracę  

z materiałami przesłanymi przez nauczycieli, proszę o wyrozumiałość i zaangażowanie.. 

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.  

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jestem do Waszej dyspozycji. 

 

Pozdrawiam, 

Monika Parus-Orchowska 

wicedyrektor CKZiU w Strzałkowie 

monika.parusorchowska@op.pl 

Strzałkowo, 24.03.2020r. 

http://www.epodreczniki.pl/

