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Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów, nauczycieli i
rodziców dotycząca zdalnego nauczania w czasie ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu edukacji
Podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od dnia 25
marca 2020r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem będą realizować zajęcia
dydaktyczne w formie nauczania na odległość. Głównym źródłem informacji będzie dziennik
elektroniczny.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
• Od 25 marca 2020r. treści i materiały do wykonania przez uczniów będą zamieszczane przez
nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem zajęć danej klasy w dzienniku elektronicznym
w wiadomościach oraz przez zakładkę „Zadania domowe” w godzinach rannych, jak
również dodatkowo w innej uzgodnionej z rodzicami formie.
• W celu usprawnienia komunikacji zostały założone konta e-mail, których adresy będą na
bieżąco przekazane przez nauczycieli.
• W czasie nauczania na odległość nauczyciele i uczniowie korzystać będą z podręczników,
ćwiczeń, zeszytów, materiałów udostępnionych przez nauczyciela, a także platform
edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, emitowanych w pasmach edukacyjnych
programów telewizji publicznej itp…
• Monitorowanie procesu edukacyjnego odbywać się będzie przez analizę aktywności ucznia.
Ocenie podlegać będą nadesłane prace.
Klasy I - III
Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego i w innej ustalonej z rodzicami
formie przekazywać będą, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania będą zrealizowane w
ramach nauczania na odległość. Sposób wykonania poleceń, materiały dydaktyczne, termin oraz
sposób przekazania wykonanych prac, będą ściśle określone przez nauczyciela.
Klasy IV - VIII
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego (zakładka
wiadomości i „Zadania domowe”) będą przekazywać uczniom i rodzicom informacje dotyczące
realizowanych treści, źródła informacji oraz linki do materiałów dydaktycznych. Określą również
zakres i termin przesłania wykonanych przez uczniów prac oraz adres mailowy, na który należy je
odesłać. Nauczyciele przekażą również szczegóły dotyczące oceniania.
W czasie prowadzonych lekcji na odległość nauczyciel prowadzi konsultacje mailowe, przez
wiadomości w e-dzienniku lub w inny uzgodniony z uczniami i rodzicami sposób.
Wychowawcy będą współpracować z rodzicami i nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz będą
wspierać i koordynować pracę uczniów.

Uczniowie są zobowiązani do (w miarę swoich możliwości) regularnego zapoznawania się z
materiałami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny i
systematycznego wykonywania zadań. Wszelkie trudności należy zgłaszać wychowawcy i
nauczycielowi uczącemu.
Nauczyciele realizując zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu
nauczania) dostosują czas pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z
uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w
komunikacji elektronicznej.
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne, zajęcia rewalidacyjne i koła zainteresowań) będą również prowadzone zdalnie.
Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosują sposoby i metody pracy do
potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych.
Pedagog szkolny, psycholog oraz nauczyciele wspomagający pełnią dyżur dla uczniów i rodziców
on-line w dotychczas ustalonych godzinach - komunikują się przez dziennik elektroniczny.
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