
Informacje dla uczniów, rodziców o kształceniu na odległość. 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie! 

  

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym 

nauka będzie realizowana na odległość.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. (Dz.U. 2020 poz.493) w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19 

informujemy, że: 

 

 Od 25 marca 2020 r. nauka odbywać się będzie według zmodyfikowanych planów nauczania  

i planów lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego. 

Nauczyciele za pośrednictwem wychowawców (w ustalonym czasie) bądź bezpośrednio będą przesyłać 

uczniom instrukcje i materiały, podawać tematykę zajęć, formy zadań i ćwiczeń (szczegółowe instrukcje, 

które pozwolą na samodzielną pracę).  

 

Zachęcamy także uczniów do korzystania z bezpłatnych platform z materiałami edukacyjnymi, 

odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania. 

 

Pamiętając o tym trzymamy się zasad:. 

 

1. Zadania i materiał dawkowane będą racjonalnie, z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów, higieny pracy, proporcjonalnie do ilości godzin wynikających z planu lekcji dla danej klasy. 

 

2. Prosimy uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie informacji przesyłanych przez 

wychowawców na pocztę elektroniczną oraz inne komunikatory. 

 

3. Pedagog, logopeda, bibliotekarz, mając na uwadze wspieranie procesu zdalnego nauczania, pomoc 

uczniom z trudnościami, ustalą z uczniami/ rodzicami formy i czas współpracy, konsultacji. 

 

4. Konsultacje odbywać się będą za pomocą komunikatorów w godzinach ustalonych z nauczycielami  

i wychowawcą.  

 

Informujemy, że zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów będą podlegać ocenianiu 

bieżącemu zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania. Rodzice i uczniowie otrzymają 

informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą postępów ucznia w nauce 

 

Pytania, opinie i sugestie można przekazywać poprzez pocztę szkoły. zs_skrzydlow@o2.pl 

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i zainteresowanie edukacją dzieci. Liczymy na 

dalszą współpracę z Państwem i zrozumienie. 

 

O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem uczniów będziemy Państwa informować na 

bieżąco. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie 

Olga Gonera 
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