
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW  PRAWNYCH 

 

Nowe rozporządzenie wskazuje, ze zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

 c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub z  niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

 

 

  

http://www.epodreczniki.pl/


Nauczanie na odległość czyli  kształcenie wspomagane technologiami informatycznymi 

obejmuje :  

 zajęcia dydaktyczne /przedmiotowe/  

 zajęcia rewalidacyjne,  

 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

 nauczanie indywidualne, 

 zajęcia z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym 

 

  Nauczanie na odległość ma różne formy : 

 przesyłanie materiałów dydaktycznych online  - zadania, testy , publikacje, animacja, 

nagrania audio , wideo itp. 

 Prowadzenie zajęć online  grupowo, indywidualnie, wideokonferencje, forum 

dyskusyjne, rozwiązywanie zadań, itp.; 

 Przeprowadzanie testów i sprawdzianów, 

 konsultacje i dyżury / różne komunikatory i rozmowy telefoniczne/. 

Nauczanie na odległość to praca nauczyciela bezpośrednio z każdym uczniem grupowo lub 

indywidualnie w różnych formach ale również przesyłanie uczniom zadań do realizacji oraz 

ich monitorowanie. To również wskazówki dla rodziców jak wspomóc pracę domową dzieci. 

Wychowawca  koordynuje  pracę  swojego zespołu klasowego, monitoruje aktywność 

uczniów, udział w zajęciach, realizację zadań, zbiera stosowne materiały i przekazuje całość 

dyrektorowi szkoły.  Każdy nauczyciel rozlicza się ze swojej  pracy tygodniowymi raportami 

zgodnie ze wzorem /tabela nr 1/ oraz wnosi uwagi, spostrzeżenia  które pomogą w dalszej 

realizacji materiału. 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie 

 W  tym trudnym  czasie  jaki mamy  staramy się i  podejmujemy szereg działań, aby proces  

dydaktyczny Waszych dzieci był dobrze zorganizowany. Staramy się  na tyle, na ile to 

możliwe  uporządkować formy komunikacji, pozyskać nowe narzędzia i jak najlepiej 

zorganizować naukę w trybie zdalnym. Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie. Dla 

nas wszystkich to trudny czas i nowe doświadczenia. Na bieżąco będziemy Was informować 

o zmianach, terminach i konsultacjach. Życzmy sobie wszyscy zdrowia -bo to najważniejsze.  

Gronu Pedagogicznemu dziękuję za ogromne zaangażowanie, mobilizację  

i  dostępność 

 pracownikom administracji za pracę dzięki której możemy realizować bieżące 

zadania,  

pracownikom obsługi za dezynfekcje i gruntowne porządki aby wszyscy mogli 

wrócić po tym trudnym czasie do bezpiecznego, czystego  budynku szkoły. 

                                            

Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły  Elżbieta Dyngosz 


