
Szanowni Państwo! 

    W związku z zagrożeniem zarażenia koraonawirusem, szkoły, nauczyciele, rodzice i 

uczniowie zostali postawieni przed sytuacją, której nikt z nas nie przewidywał i nie 

przygotowywał się do niej.  

    W momencie zamknięcia szkół MEN wydało rekomendacje, aby rozpocząć zdalne 

nauczanie. Informacja była ogólna i większość decyzji dotyczących sposobu zorganizowania 

zdalnego nauczania spoczęło na szkołach.  

Rozważając możliwości techniczne, dostęp do internetu, umiejętności uczniów podjęłam z 

nauczycielami decyzję , iż nauczanie w naszej szkole będzie odbywało się przede wszystkim 

za pomocą poczty elektronicznej. Nauczanie takie jest zgodne z komunikatem MEN i zostało 

uruchomione w piątek 13.03.2020 r. 

 Należy dodać, iż ani my ani uczniowie nie mamy doświadczenia z tego typu nauczaniem , 

dlatego uczymy się wszyscy metodą prób i błędów. Na dzień dzisiejszy mamy przećwiczone 

korzystanie z poczty elektronicznej. Proszę się nie przejmować , że uczniowie- szczególnie 

dzieci młodsze  mają trudności, bo jest to normalne. Liczymy na Państwa pomoc bo dzieci do 

13 roku życie nie mogą samodzielnie korzystać z poczty elektronicznej.  

     Wszyscy nauczyciele  służymy pomocą we wszystkich sprawach związanych z nauką 

bezpośrednio oraz przez  kontakt z wychowawcami klasy. Będziemy również umieszczać  na 

emailach klasowych informacje, porady, instrukcje  krok po kroku np. jak założyć adres email.  

Z czasem wszyscy dojdziemy do wprawy.  

     MEN kieruje do dyrektorów szkół i nauczycieli coraz więcej konkretnych informacji. Na 

dzień dzisiejszy mamy między innymi sprawdzić: 

-  czy mamy kontakt  ze wszystkimi dziećmi i wszystkimi rodzicami, ( jeżeli taki kontakt został 

potwierdzony emailem i telefonem , to tak ), 

W przypadku braku kontaktu bardzo proszę rodziców o pilny kontakt z wychowawcą ! 

- czy możemy prowadzić nauczanie zdalne za pomocą wybranych narzędzi ( w  naszym 

przypadku , jest to  przede wszystkim poczta elektroniczna bo taki kontakt mamy prawie ze 

wszystkimi uczniami ) 

Jeśli któryś uczeń nie nawiązał jeszcze kontaktu z nauczycielami uczącymi bardzo proszę o 

pilny kontakt , potwierdzający działanie poczty elektronicznej.  

W najbliższych dniach zostanie wydane rozporządzenie dotyczące zdalnego nauczania, 

oceniania i klasyfikowania, które ureguluje wszystkie kwestie zdalnego nauczania. 

 Wszystkie działania , które podejmujemy aktualnie  mają na celu:  

- przetestowanie technicznych możliwości sprzętu,  

- naukę posługiwania się narzędziami związanymi z zdalnym nauczaniem,  

- przyzwyczajenie uczniów do pracy zdalnej,  

- motywowanie uczniów do pracy poprzez udzielanie informacji zwrotnej jeżeli uczeń przysłał 

pracę nauczycielowi do sprawdzenia.  

Nauczyciele sprawdzając pracę uczniów stosowali ocenę w tym opisową tylko w przypadku 

jeśli motywowała ona uczniów do pracy. Proszę nie denerwować się – żaden uczeń na dzień 

dzisiejszy  otrzyma negatywnej oceny.  

Należy dodać, iż uczeń który wykonał zadnie potrzebuje informacji:  czy  zadanie zrobił dobrze 

czy źle , jakie popełnił błędy, co ma poprawić oraz pochwały lub motywacji do dalszej pracy. 



Jaki byłby sens wykonywania zadań jeśli uczeń nie wiedziałby czy zrobił je dobrze czy źle. I 

tu jest właśnie olbrzymia rola nauczycieli.  

Uczeń może odesłać nauczycielowi zadanie w dowolnym czasie nie musi to być dzień w którym 

odbywała się lekcja. Może odesłać wieczorem lub za kilka dni. Po wejściu w życie 

rozporządzenia nauczyciele będą określać czas przesłania  zadania i będzie to na pewno kilka 

dni.  

     Za parę dni nauczanie zdalne stanie się faktem ze wszystkimi jego konsekwencjami w 

tym ocenianiem. Teraz jest czas na naukę zdalnego nauczania i przyzwyczajenia uczniów 

do tego rodzaju pracy. Nauczaniem zdalnym muszą zostać objęci wszyscy uczniowie. 

Każdy uczeń po wydaniu rozporządzenia musi korzystać z zdalnego nauczania. Większość 

uczniów procedury ma przećwiczone ale nie wszyscy – mam na myśli tu uczniów starszych 

klas , którzy jeszcze nie skontaktowali się z nauczycielami uczącymi.  

    Chciałabym podkreślić że uczeń ma obowiązek realizować obowiązek nauki i obowiązek 

szkolny. Od decyzji rządu zależy w jaki sposób zostanie ta możliwość zagwarantowana. 

Obowiązkiem nauczycieli jest umożliwienie uczniom takiej pomocy i nauki aby uczniowie byli 

w stanie realizować podstawę programową a obowiązkiem rodziców umożliwić uczniom 

korzystanie ze zdalnego nauczania w taki sposób na jaki pozwalają możliwości techniczne.   

     Zdaję sobie sprawę że nie wszyscy mają dostęp do internetu lub  komputera. W takim 

przypadku nauczyciele z Państwa pomocą będą organizować zdalne nauczanie np. przy użyciu 

telefonów komórkowych w najgorszej sytuacji za pomocą papierowych materiałów 

dostarczanych rodzicom.   

Nadal pracujemy nad najbardziej właściwą pracą z dziećmi klas I – III. Wychowawcy klas 

będą z rodzicami tych dzieci w kontakcie i będą na bieżąco informować o sposobie nauczania.   

      Istnieją bardzo duże obawy, że nauczanie mocno  zaangażuje Rodziców. To prawda ale 

Państwa zadaniem będzie przede wszystkim dopilnowanie aby uczeń wykonywał  prace i 

polecenia nauczyciela oraz pomoc młodszym dzieciom w przesyłaniu zadań 

      Proszę się nie obawiać bo  Nauczyciele będą dawać uczniom bardzo szczegółowe, 

pisemne  instrukcje jak i czego mają się uczyć. Poprowadzą uczniów krok po kroku przez to 

czego mają się nauczyć. Jest to ogromne wyzwania ale musimy mu sprostać. Nauczyciele 

ostrożnie będą   zadawać zadania tak aby nie było ich za dużo.  

     Uprzejmie proszę o zrozumienie i pomoc. Wysłuchamy  wszystkich realnych do realizacji  

pomysłów i propozycji rodziców dotyczących zdalnego nauczania.  

Czas kryzysu w którym znalazła się nasza Ojczyzna nie jest czasem dobrym na krytykę 

ale na konstruktywną rozmowę. Wszyscy musimy się wspierać w przetrwaniu. Tu już nie 

chodzi tylko o zapewnienie uczniom nauki ale o ich zdrowie i życie o zdrowie i życie naszych 

najbliższych.  

     Życzę Państwu i uczniom przede wszystkim zdrowia, ostrożności i siły w pokonywaniu 

codziennych trudności.  

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową szkoły oraz emaile, które kierowane będą do 

Państwa na  adresy klasowe.  

Wszystkie pytania w wątpliwości  proszę kierować do wychowawców klas. Wychowawcy mają 

stały kontakt z nauczycielami przedmiotu.  



W sprawach technicznych można zasięgnąć porady u nauczyciela informatyki. W tym celu 

proszę skontaktować się z wychowawcą , który zawiadomi nauczyciela informatyki i 

skontaktuje go z Państwem.  

Ja jestem dostępna cały czas pod adresem email : naukajpociecha@gmail.com  

Dalsze informacje po wydaniu rozporządzenia.   

 

Z wyrazami szacunku  

Joanna Pociecha  

mailto:naukajpociecha@gmail.com

