
Szanowni Państwo !  

 

      Od 25 marca 2020 r. wchodzi w życie rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

W związku z powyższym przekazuję Państwu najistotniejsze informacje dotyczące 

funkcjonowania szkoły i przedszkola.  

 

      Sposób i tryb realizacji zadań szkoły i przedszkola w okresie czasowego ograniczenia 

jej funkcjonowania; 

Przedszkole Samorządowe w Jodłowniku i Szkoła Podstawowa pozostają zamknięte  do 10 

kwietnia 2020 r., 

 Zdalne nauczanie w przedszkolu będzie  realizowane za pośrednictwem utworzonej grupy 

zamkniętej na facebooka, Biedroneczki” . Natomiast dla grupy wychowania przedszkolnego – 

kl. O , grupy  Motylków i Jagódek zdalne nauczanie będzie realizowane poprzez  e-maila.  

Nauczyciele będą wysyłać rodzicom dzieci przykładowe karty pracy, ćwiczenia 

grafomoryczne, zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne jako  propozycje dla dzieci. 

     Zdalne nauczanie w szkole będzie realizowane za pośrednictwem: Internetu: e-maile, stron 

www.gov.pl/zdalnelekcje.pl,     www.gov.pl,      www.cke.gov.pl, 

www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne,  www.scholaris.pl,  platform www.e-

podręczniki.pl, www.nowaera.pl i  innych platform dydaktycznych, 

Zdalne nauczanie w formie ,, bezpośredniej z uczniami” np. wideo lekcje, przez platformę 

zoom itp.  będzie możliwe tylko wtedy gdy będziemy pewni, że wszyscy uczniowie z klasy 

mają sprzęt możliwy do odbioru i potrafią włączyć się w pracę. Wynika to z równego dostępu 

do edukacji.  

      Nowy plan lekcji, obowiązujący od 25.03.2020r. został opracowany przez 

wychowawców klas i zmodyfikowany zgodnie z możliwościami uczniów. Plan został 

ustalony na dwa tygodnie  i będzie się cyklicznie powtarzał. Plan lekcji został opublikowany 

na stronie internetowej szkoły i na e-mailach klasowych.  

Nowy plan lekcji został opracowany we współpracy nauczycieli  z uwzględnieniem:  

a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

c) możliwościami psychofizycznymi uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

      Prowadząc zdalne nauczanie Nauczyciele będą:  

- dostosowywali treści do możliwości psychofizycznych uczniów, 

- używali jasnego, prostego języka,  

- udzielali wyczerpujących instrukcji co i w jaki sposób uczeń  ma  się nauczyć,  

- prowadzili ucznia ,,krok po kroku” przez lekcję,  

- formułowali NACOBEZU (wskazywali czego konkretnie uczeń ma się nauczyć)  

uwzględniającego minimalne wymagania, możliwe do osiągnięcia przez uczniów,  

- przestrzegali czasu trwania lekcji ( max 45 minut na jedną lekcję ) 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje.pl
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     Dyrektor szkoły będzie czuwała nad dostosowaniem treści i ilości materiału 

przekazywanego uczniom.  

Uczniowie klas IV- VIII mają zdobywać wiedzę i umiejętności samodzielnie lub z 

niewielką pomocą Rodziców. Wyjątkiem są dzieci młodsze ( uczniowie klas 0 - III) , które 

mogą nie poradzić sobie same i będą potrzebowały większej uwagi Rodziców.  

W przypadku jakichkolwiek problemów dziecko powinno skontaktować się z nauczycielem w 

czasie konsultacji. Konsultacje mogą dotyczyć nie tylko przedmiotów ale również spraw 

technicznych związanych z obsługą sprzętu. W przypadku problemów z obsługą sprzętu 

uczniowie powinni skontaktować się ze swoim  nauczycielem informatyki.  

      Konsultacje dla uczniów i rodziców  będą odbywać się   poprzez pocztę  e- amil , 

telefoniczne, messengera, innymi dostępnymi bezpiecznymi  sposobami  w terminach 

ustalonych z nauczycielami i podanymi do wiadomości uczniów i rodziców przez 

wychowawców za pośrednictwem adresu e-mail  klasy oraz strony internetowej szkoły. 

Konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych będą prowadzone telefonicznie  na bieżąco, 

w miarę potrzeb.   

      Lekcje nie będą zaplanowane w sztywnych godzinach, gdyż w domu jest często  jeden 

komputer. Uczeń może odbywać lekcje zgodnie z planem lub może sam lub z pomocą 

Rodziców  modyfikować plan uczenia się oraz godziny uczenia się. 

W celu wdrożenia dziecka do samodzielnej i systematycznej pracy Rodzice powinni  ustalić 

dla uczniów w miarę stałe godziny pracy lekcyjnej z uwzględnieniem przerw 

międzylekcyjnych , i wypoczynku dziecka. Jeśli dziecko przyzwyczai się do codziennego 

rytmu dnia będzie mu łatwiej uczyć się a Rodzice nie będą musieli cały czas czuwać nad 

nauką dziecka.  

Uczeń powinien mieć zapewnione miejsce do pracy. Należy zapewnić takie warunki aby 

uczeń nie był rozpraszany, mógł się skupić , miał ciszę i spokój. Jeśli uczeń będzie narażony 

na dodatkowe bodźce jego nauka potrwa dłużej , będzie mało efektywna a sam uczeń będzie 

czuł się zmęczony.      

     Zdalna nauka dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

     Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym nauczyciele przygotowują materiały 

zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi uczniów.  

Zajęcia specjalistyczne ( logopedia, rewalidacja, wczesne wspomagania ,  inne  ) po 

uzgodnieniu z rodzicami mogą być prowadzone  bezpośrednio z uczniem  za pomocą np. 

Messengera, telefonu lub na zmianę poprzez wysyłanie  wskazówek i  ćwiczeń  do wykonania 

przez dziecko z pomocą rodzica.  

       Sposób  monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów. 

       We współpracy z nauczycielami został opracowany  sposób monitorowania postępów 

uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach; 

       W klasach I – III  

Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywało się na 

podstawie ćwiczeń, zaleconych przez nauczyciela, przesłanych uczniom na adresy e-mailowe 

uczniów lub ich rodziców.  



Uczniowie wykonują ćwiczenia samodzielnie. W przypadku jeśli uczeń nie potrafi wykonać 

zadania uczeń/rodzic porozumiewa się z nauczycielem, który udziela mu wskazówek do 

wykonania pracy. Uczeń/rodzic ucznia porozumiewa się z nauczycielem za pomocą e-maila, a 

w szczególnych przypadkach telefonicznie czasie dyżuru nauczyciela i określa, w którym 

miejscu zadania lub pracy napotkał problemu lub czego nie rozumie. 

Na wykonanie i odesłanie pracy uczeń ma 3 dni robocze. Po upływie 3 dni roboczych 

nauczyciel kontaktuje się z rodzicami, przypomina o wykonaniu pracy i proponuje pomoc. 

Jeżeli uczeń nie dostarczy pracy w terminie 2 dni roboczych od informacji przekazanej 

rodzicowi nauczyciel uznaje, że uczeń nie ma wiedzy i umiejętności do wykonania pracy i 

ustala dla ucznia ocenę negatywną. 

Uczeń/ rodzic ucznia może zgłosić nauczycielowi problemy techniczne z przesłaniem 

wykonanej pracy co powoduje ustalenie z nauczycielem sposobu dostarczenia pracy np. 

wersji papierowej do skrzynki w szkole i nie skutkuje oceną negatywną nawet po upływie 

wyżej wymienionych terminów. Ocenę negatywną uczeń może poprawić poprzez przesłanie 

nauczycielowi poprawionej pracy. 

Sprawdziany – są umówione wcześniej z uczniami na konkretny dzień. Uczeń w określonym 

dniu otrzymuje od nauczyciela pytania. Pisze sprawdzian samodzielnie. Po wykonaniu pracy, 

w tym samym dniu, do określonej godziny odsyła go (zdjęcie) nauczycielowi e- mailem lub 

sms – em.  

W przypadku problemów technicznych uczeń/ rodzic ucznia zgłasza nauczycielowi ten fakt i 

umawia się z nauczycielem na dodatkowy termin sprawdzianu. 

Sprawdziany poprawione i ocenione przez nauczycieli będą odsyłane do ucznia i jego 

rodziców informacją zwrotną co uczeń zrobił dobrze, co i jak ma poprawić.  

Rodzice będą informowani przez nauczycieli o postępach i ocenach uczniów poprzez adresy 

e-mailowe, sms-y lub telefonicznie. 

  

W klasach IV – VIII  

     Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywało się na 

podstawie prac pisemnych zaleconych przez nauczyciela, przesłanych uczniom na ich adresy 

e-mailowe lub adresy rodziców w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia.  

     Uczniowie wykonują prace samodzielnie. W przypadku jeśli uczeń nie potrafi wykonać 

zadania  porozumiewa się z nauczycielem, który udziela mu wskazówek do wykonania pracy. 

Uczeń porozumiewa się z nauczycielem za pomocą emaila a w szczególnych przypadkach 

telefonicznie w czasie dyżuru nauczyciela i określa w którym miejscu zadania lub pracy 

napotkał problem lub czego nie rozumie.  

     Na wykonanie i odesłanie  pracy uczeń ma 3 dni robocze. Po upływie 3 dni roboczych 

nauczyciel kontaktuje się z rodzicami, przypomina o wykonaniu pracy i proponuje pomoc. 

Jeżeli uczeń nie dostarczy pracy w terminie 2 dni roboczych od informacji przekazanej 

rodzicowi nauczyciel uznaje, że uczeń nie ma wiedzy i umiejętności do wykonania pracy, i 

ustala dla ucznia ocenę negatywną.  

     Uczeń może zgłosić nauczycielowi problemy techniczne z przesłaniem wykonanej pracy  

co powoduje ustalenie z nauczycielem sposobu dostarczenia pracy np. wersji papierowej   do 

skrzynki w szkole i nie skutkuje oceną negatywną nawet po upływie wyżej wymienionych  

terminów.  



Ocenę negatywną uczeń może poprawić poprzez przesłanie nauczycielowi poprawionej 

pracy.  

    Klasówki i kartkówki – są umówione wcześniej z uczniami na konkretną godzinę. Uczeń o 

określonej przez nauczyciela godzinie otrzymuje od nauczyciela pytania. Pisze klasówkę lub 

kartkówkę w określonym przez nauczyciela czasie  a następnie odsyła ją nauczycielowi 

emailem lub smsem  ( zdjęcie ) . W przypadku karkówki lub klasówki praca musi być 

odesłana po upływie czasu pisania.  

W przypadku problemów technicznych uczeń zgłasza nauczycielowi ten fakt i umawia się z 

nauczycielem na dodatkowy termin klasówki lub kartkówki.  

Klasówki i kartkówki , poprawione i ocenione przez nauczycieli będą odsyłane do ucznia i 

jego rodziców z informacją zwrotną co uczeń zrobił dobrze, co i jak ma poprawić.    

Ocenę z kartkówki lub klasówki uczeń może poprawić w terminie umówionym z 

nauczycielem. Sposób pisania poprawy jest taki sami jak w przypadku opisanym powyżej.  

     Rodzice będą informowani przez nauczycieli o postępach i ocenach uczniów poprzez 

adresy e-mailowe, sms lub telefonicznie. 

Rodzice będą otrzymywali informacje zwrotną do każdej pracy ucznia w sposób opisany 

powyżej.  

 

     Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń dla danego przedmiotu, zeszyty przedmiotowe, strony 

www.gov.pl/zdalnelekcje.pl, www.gov.pl, www.cke.gov.pl, 

www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne, www.scholaris.pl, www.wczesnoszkolni.pl, 

www.specjalni.pl, platform www.e-podręczniki.pl,  (www.dlanauczyciela.pl), programów 

TV, www.nowaera.pl i  inne platformy dydaktyczne 

 

W okresie do 10 kwietnia 2020 r. sekretariat ZSP w Jodłowniku jest zamknięty. We 

wszystkich  sprawach  można kontaktować się poprzez adres e-mail:  

sekretariat@zspjodlownik.eu lub z dyrektorem szkoły na adres : 

naukajpociecha@gmail.com 

 

Powyższy materiał został opracowany na podstawie rozporządzenia, pism MEN oraz 

rekomendacji MKO  

  

 Z poważaniem  

Joanna Pociecha  
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