
Szanowni Rodzice 

Wszyscy znajdujemy się w niecodziennej sytuacji. Skłoniła ona nas nauczycieli oraz Państwa 

Rodziców i Uczniów do podjęcia nowego wyzwania. Po raz pierwszy realizujemy kształcenie 

na odległość. Pierwsze dni zawieszenia zajęć przeznaczone były w naszej szkole na działania 

mające na celu zdiagnozowanie cyfrowych możliwości naszych uczniów i ich rodzin oraz 

poszukiwanie nowych rozwiązań. Stwierdziliśmy, że nie wszystkie dzieci mają możliwość 

korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu w domu. Zgłaszali Państwo do 

wychowawców także problem równoczesnego korzystania z jednego komputera przez 

rodzeństwo uczące się i pracujących zdalnie rodziców.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT-19 nauczanie zdalne od 

dziś stało się obowiązkiem szkół. 

Naszym celem jest takie zorganizowanie pracy, aby nie wymagała ona ciągłego dostępu do 

Internetu. Pamiętajmy o tym, że edukacja zdalna nie polega jedynie na nauczaniu on-line. 

Tam, gdzie to możliwe, będziemy wykorzystywać podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Zajęcia 

lekcyjne postaramy się realizować z Państwa dziećmi stosując się (w miarę możliwości) do 

obecnego tygodniowego rozkładu zajęć. Postaramy się uwzględnić fakt ograniczeń 

sprzętowych i technicznych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

Przecieramy nowe szlaki z tym związane, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie. 

Platformą do pracy zdalnej będzie Office 365 - Microsoft TEAMS (początkowo w klasach 6-8, 

następnie w klasach 4-5). Praca na tej platformie jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli, 

którzy będą ją poznawać razem z uczniami. Planujemy, że będzie to podstawowy kanał 

komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami. Obecnie trwają prace wdrożeniowe. Sądzę, 

że w przyszłym tygodniu nauczyciele będą tam już zamieszczali kolejne zadania i ćwiczenia 

oraz linki do filmów i instrukcji ułatwiających pracę samodzielną. Planujemy również 

prowadzenie lekcje on-line z niektórych przedmiotów przy założeniu, że ich dzienna liczba nie 

będzie większa niż 4. Uczniowie będą o tym informowani na bieżąco przez swoich 

nauczycieli. Będziemy również korzystać z e-dziennika i innych znanych już uczniom 

komunikatorów i platform. 

W oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 -3 praca nauczycieli będzie polegała na 

kontakcie z rodzicami przede wszystkim poprzez e-dziennik. 

Sprawdzanie oraz ocena prac odbywać się będzie drogą elektroniczną, a oceny będą 

zamieszczane w Dzienniku UONET. 

Nauczyciele realizując swoje zadania będą starali się tak organizować swoją pracę i 

współpracę, aby nie przeciążać uczniów. 

Jakość komunikacji zależy od miejsca zamieszkania nauczycieli i rodzaju łączy internetowych 

oraz zróżnicowanych zasobów technicznych w ich domach, dlatego prosimy o wyrozumiałość, 

bo wszyscy zderzamy się z rzeczywistością od nas niezależną. 



Uczniom klas 8 i ich rodzicom przypominam, że od poniedziałku 16 marca Centralna Komisja 

Egzaminacyjna udostępnia materiały, które pomagają przygotowywać się w domu do 

egzaminu. Codziennie o godzinie 9:00 pojawiają się nowe zadania z języka polskiego, 

matematyki i języka angielskiego, a o godzinie 15:00 - rozwiązania. Wszystko to można 

znaleźć na www.cke.gov.pl - zestawy zadań powtórkowych.  

Apelujemy do Państwa Rodziców oraz Uczniów o stosowanie się do zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, celem uniknięcia 

zakażenia siebie, swoich bliskich, przyjaciół I znajomych. Najważniejszym priorytetem na 

najbliższe dni i tygodnie jest bowiem zdrowie. 

Szkolni specjaliści – pedagodzy, psycholodzy pozostają do dyspozycji Państwa i Uczniów. 

Godziny stałych dyżurów podamy w późniejszym terminie. 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i dobrą współpracę, którą już teraz sygnalizuje wielu 

wychowawców. 

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, a także siły i wytrwałości we wpieraniu swoich 

dzieci oraz nas nauczycieli w tym trudnym dla wszystkich okresie. 

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Perzyna 


