
Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

Znaleźliśmy się w nowej, szczególnej sytuacji. Zagrożenie epidemiologiczne COVID -

19 wymusiło w naszej pracy zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego z zajęć 

prowadzonych stacjonarnie na zajęcia prowadzone „na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w 

procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają 

osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów 

edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. Może być realizowane z wykorzystaniem 

materiałów elektronicznych dostępnych na stronach MEN, Zintegrowane Platformie 

Edukacyjnej epodreczniki.pl czy CKE/OKE, materiałów prezentowanych w telewizji 

publicznej i radiofonii oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela. Zmiana techniki 

nauczania nie zwalnia jednak ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w 

art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Dyrektor szkoły informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), ustala się  co następuje: 

1) Od 25.03.2020r. do odwołania Zespół Szkół nr 32 prowadzi kształcenie na odległość 

2) Szkoła kontynuuje realizację programu nauczania. Nauczyciele przygotowując 

materiały do zdalnego nauczania dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego 

programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na 

odległość. 

3) Szkoła wykorzystuje w tym czasie platformy internetowe oraz dziennik elektroniczny.  

4) Platforma G Suite wykorzystywana do realizacji programów, komunikacji między 

nauczycielami i uczniami, w tym prowadzenia lekcji na żywo i konsultacji jest ściśle 

administrowalna i objęta ograniczeniami na kontach uczniowskich.  

Uczniowie klas 4-8 otrzymali imienne konta dostępu z zobowiązaniem do 

zalogowania. 

5) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w porozumieniu z rodzicami ustalają sposób 

udostępniania zadań oraz możliwe sposoby i formy ich realizacji przez dziecko w 

domu. 

6) W dzienniku elektronicznym nauczyciele odnotowują tematy lekcji oraz oceny 

bieżące uzyskiwane przez uczniów. 

7) Materiały przekazane przez nauczyciela uczniowi każdorazowo muszą zawierać 

temat, cele lekcji oraz instrukcje: co uczeń ma zrobić, w jakiej kolejności i w jaki 

sposób przedstawić nauczycielowi efekt wykonania zadania. 

8) Uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

elektronicznych obowiązuje ustalony harmonogram zajęć przekazany w dniu 16.03. 

zmieniający dotychczasowy plan zajęć lekcyjnych. Dziennik lekcyjny w dziale plan 

lekcji zawiera aktualny rozkład zajęć oddziału. 

9) Każdy nauczyciel przeznacza część czasu swojej pracy na bieżącą konsultację z 

uczniami i na inne czynności związane z charakterem pracy nauczyciela. 

10) Każdy nauczyciel ustala czas na wykonanie przez uczniów prac domowych.  

11) W sytuacji, gdy utrudniony lub niemożliwy jest udział dziecka w zajęciach online lub 

wykonanie zadania na platformie edukacyjnej, nauczyciel indywidualnie ustala sposób 

nadesłania pracy ucznia, np. poprzez nadesłanie zdjęcia wykonanego zadania. 



12)  Nauczyciele świetlicy przygotowują zestawy zabaw/ćwiczeń i umieszczają je na 

stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.  

13) Pedagog szkolny pełni dyżury online oraz umieszcza informacje dla rodziców i 

uczniów na stronie szkoły i/lub przesyła wiadomości poprzez dziennik elektroniczny. 

Wspiera uczniów w trudnej i niecodziennej sytuacji, podaje propozycje spędzania 

czasu wolnego, podejmowania różnorodnych aktywność. Prowadzi również 

konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.    

14) Nauczyciele bibliotekarze proponują uczniom ciekawe propozycje literatury dostępne 

elektronicznie- poprzez dziennik elektroniczny i/lub na stronie internetowej. 

15) Ocenianiu podlegają wskazane przez nauczyciela zadania- obowiązkowe i 

dodatkowe. Ocenianiu podlega także aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji 

online. 

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o 

ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 08:00-14:30  

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (szkolne boiska, plac 

zabaw, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica). 

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych 

Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii 

pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni 

ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich 

dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.  

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie poprzez e-dziennik lub platformę GSuite. 

Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji zarówno przez dziennik, platformę, jak również 

poprzez kontakt telefoniczny. 

Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i szeroko rozumianą współpracę. Życzę Państwu  

i wszystkim członkom rodziny przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w tych trudnych 

chwilach i mam nadzieję do zobaczenia po Wielkanocy. 

Z poważaniem 

Beata Mazur 

Dyrektor  

Zespołu Szkół nr 32 

 


