
Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie 

czasowego ograniczenia jej funkcjonowania. 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

poniżej przedstawiamy zasady współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami 

ustalone na podstawie  rozporządza MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1. W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 

2020 r. odbywać się będzie nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

2. Podstawowym i obowiązkowym środkiem komunikacji elektronicznej nauczycieli 

z uczniami i rodzicami będzie dziennik elektroniczny Librus. 

3. Dodatkowo nauczyciele mogą pracować i kontaktować się z rodzicami/uczniami przy 

pomocy poczty elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, innych narzędzi, 

platform, serwisów edukacyjnych, z uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa 

w Internecie. 

4. Temat, cele, wprowadzenie do lekcji, zadania do wykonania przez uczniów, źródła 

i materiały niezbędne do realizacji zajęć, będą przekazywane w Librusie (na koncie 

ucznia, wskazane jest korzystanie z komputera, nie telefonu) w  zakładce ZADANIA 

DOMOWE od godz. 16.00 w dniu poprzedzającym zajęcia do godz. 8.00 dnia w którym 

odbywać się będą zajęcia, zleconą przez nauczyciela pracę domową uczeń powinien 

wykonać w ciągu 2 dni. 

5. Poprzez przekazanie zadań rozumieć należy: poinformowanie o temacie, zakresie 

zadań, wskazanie celów i sposobów prowadzących  do ich osiągnięcia, odpowiedzi na 

pytania, wyjaśnianie wątpliwości, określenie sposobów monitorowania działań 

uczniów i przekazywania informacji zwrotnej, ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich 

oceny. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą 

odnotowywane przez nauczyciela zgodnie ze zmodyfikowanym tygodniowym planem 

zajęć dydaktycznych dostępnym w e-dzienniku. Modyfikacja planu dotyczy ucznia – nie 

nauczyciela i wynika z potrzeby dostosowania warunków pracy w domu do możliwości 

uczniów. Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców, udzielają konsultacji 

i odpowiadają na ew. pytania również w czasie pozostałych godzin, zgodnie 

z dotychczas obowiązującym planem zajęć 

7. Tematyka lekcji będzie wpisywana zgodnie z aktualnym planem, na bieżąco. 

8. Tygodniowy zakres treści nauczania musi być zgodny z podstawą programową 

realizowaną systematycznie w poszczególnych oddziałach;  

9. Uczniowie będą oceniani w e-dzienniku: ocenianie bieżące (np. aktywność, prace 

domowe, quizy, testy)– wg zasad ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu 

i w danej klasie (np. formy wykonania prac oraz terminy ich realizacji) w skali ocen i na 

zasadach wynikających ze statutu.  

10. Nauczyciele informują uczniów i rodziców o postępach i trudnościach w nauce poprzez 

dziennik elektroniczny i/lub inną ustaloną z rodzicem formę elektroniczną, ponadto, 



w celu lepszej komunikacji i bieżącego wyjaśniania zaistniałych problemów, możliwa 

jest  konsultacja z nauczycielem za pomocą modułu wiadomości w godzinach 

prowadzonych przez niego zajęć. 

11. Uczniowie mają obowiązek  logowania się na swoich kontach w danym dniu 

w godzinach zajęć  lekcyjnych, mają również obowiązek odbierania poleceń 

i wykonywania zadań ze wszystkich przedmiotów przydzielonych w planie. 

12. W przypadku, gdy uczeń lub rodzic w ciągu tygodnia nie odbiera wiadomości, lub gdy 

uczeń nie zrealizuje wyznaczonych zdań, nauczyciel informuje wychowawcę  który 

zobowiązany jest do kontaktu z rodzicem i ustalenia powodów takiej sytuacji; jeżeli po 

rozmowie wychowawcy z rodzicem, sytuacja nie ulegnie zmianie lub kontakt 

z rodzicem będzie niemożliwy, wychowawca informuje dyrektora szkoły 

o nierealizowaniu obowiązków przez ucznia. 

13.  Wychowawcy monitorują tygodniową realizację treści nauczania poprzez stały 

kontakt z uczniami i rodzicami  (stosownie do potrzeb) pod kątem obciążenia uczniów 

nauką. Jeśli zgłaszane są jakieś problemy wychowawca kontaktuje się 

z nauczycielem/nauczycielami w celu modyfikacji działań 

14.  Pedagog szkolny wspiera uczniów i rodziców oraz kontaktuje się z nimi poprzez 

e-dziennik; na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Pedagog szkolny” umieszczane 

są informacje i materiały o tematyce wychowawczej i wspierającej. 

15. Nauczyciel biblioteki przedstawia  na stronie internetowej  szkoły, materiały dotyczące 

ciekawych pozycji książkowych dostępnych on-line, dostosowanych do wieku uczniów 

oraz prezentacje na temat bezpieczeństwa w Internecie;   

16. Rodzice wspólnie z uczniami mogą spędzić czas wolny wykorzystując propozycje gier, 

zabaw, ćwiczeń, prac manualnych, itp. przygotowanych przez nauczycieli świetlicy 

i zamieszczonych na stronie Internetowej szkoły. 

W związku z powyższym uczniowie starsi i młodsi korzystający z pomocy 

rodziców/opiekunów są zobowiązani do: 

 logowania się do e-dziennika i wykonywania/realizowania zleconych zadań zgodnie 

z planem zajęć, 

 regularnego, bieżącego odczytywania wiadomości przekazywanych w e-dzienniku, 

 śledzenia komunikatów na stronie internetowej szkoły. 

W sytuacjach problemowych prosimy o kontakt poprzez e-dziennik, mailowo lub telefonicznie 

z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją czy sekretariatem szkoły 

(dostępnym w godz. 8.00 – 12. 00). 

 

Dyrekcja ZSS w Klwowie 

 

 

 

 

 


