
INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA 

Zasady organizacji nauczania na odległość 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów  

w Stalowej Woli 

 

 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

- zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów 

w Stalowej Woli w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. będą organizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

2. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek realizacji podstawy programowej 

wszystkich przedmiotów w trybie zdalnym.  

3. Podstawowym narzędziem komunikacji i konsultacji uczniów i rodziców 

 z nauczycielami pozostaje e-dziennik. Wykorzystywane będą także grupy 

społecznościowe, poczta elektroniczna, telefony oraz strona internetowa szkoły. 

4. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem 

materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwłaszcza platform 

edukacyjnych np. Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl , 

platformy Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej. 

 

5. Lekcje realizowane są zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, w godzinach 

7.10-15.35. Dopuszcza się możliwość modyfikacji planu lekcji, w uzgodnieniu  

z wychowawcą i  nauczycielami uczącymi w danym oddziale - w związku ze 

specyfiką zdalnego nauczania.  

6. Zasady komunikacji z uczniami podczas lekcji oraz dobór źródeł i materiałów 

(platform edukacyjnych) określa nauczyciel uwzględniając potrzeby edukacyjne 

i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

7. Dokumentowanie zajęć i ocena pracy uczniów odbywać się będzie w e-

dzienniku. Potwierdzenie aktywności ucznia (odbiór wiadomości, materiałów, 

odesłanie gotowych prac) będzie oznaczone indeksem „zn” (zdalne nauczanie) 

http://epodreczniki.pl/


w module frekwencja. 

 

8. Brak aktywności ucznia w trakcie zdalnego nauczania wynikający z sytuacji 

losowych usprawiedliwia rodzic zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

 

9. Praca ucznia może być wykonywana w dogodnym dla niego terminie, 

nieprzekraczającym ram czasowych wyznaczonych przez nauczycieli. Podlega 

ona monitorowaniu przez nauczycieli poprzez weryfikację postępów, wiedzy  

i umiejętności. 

 

10. W związku z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zdalnego nauczania 

dopuszcza się możliwość dokonywania modyfikacji w programie nauczania  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

11. Nauczanie zdalne obejmuje również: nauczanie indywidualne, zintegrowaną 

ścieżkę kształcenia, zajęcia rewalidacyjne i wspieranie ucznia przez nauczyciela 

wspomagającego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, 

dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów,  

w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych.  

12. W razie problemów z dostępem ucznia do komputera/internetu rodzic zgłasza 

ten fakt wychowawcy klasy, np. telefonicznie i ustala z nim formę otrzymywania 

materiałów i prac. 

 

13.  O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na 

bieżąco. 

                                                                             Joanna Marszałek 

                                                                          Dyrektor  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 

                                                                        im. Szarych Szeregów  

                                                                      w Stalowej Woli 

 

 

 

 

 

 



Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie 

zdalnego nauczania w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. 

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie 

realizowany zdalnie. 

2. Lekcje realizowane są zgodnie z wcześniej przyjętym planem nauczania, 

dostępnym na stronie internetowej szkoły. 

3. Dopuszcza się możliwość modyfikacji planu lekcji, w uzgodnieniu 

z nauczycielem uczącym w danym oddziale. 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych 

przedmiotów w systemie zdalnym. 

5. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel. 

6. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika 

elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty 

elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły. 

7. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści 

z podstawy programowej. 

8. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie 

uzgodnionych z nauczycielem form na dotychczasowych zasadach oceniania. 

9. Dokumentowanie zajęć i ocena pracy uczniów odbywać się będzie w e-

dzienniku.  

10. Nauczanie zdalne obejmuje również: nauczanie indywidualne, zintegrowaną 

ścieżkę kształcenia, zajęcia rewalidacyjne i wspieranie ucznia przez nauczyciela 

wspomagającego. 

11. W razie problemów z dostępem do komputera lub internetu rodzic zgłasza 

ten fakt wychowawcy klasy i ustala z nim formę otrzymywania materiałów. 

12. Podstawowym narzędziem komunikacji i konsultacji uczniów i rodziców z 

nauczycielami jest e-dziennik. 

13. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na 

bieżąco. 


