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ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W DĘBNIKU 

 

OD DNIA 20.03.2020 W POLSCE WPROWADZONY JEST STAN EPIDEMII 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z dnia 20 marca 2020r. 

poz. 492 ) 

W DNIACH 25 marca 2020 r. - 10 kwietnia 2020 r. SZKOŁA JEST NIECZYNNA 

Nauczanie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły  jest realizowane na odległość 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość czyli  aktywność 

nauczyciela i ucznia, odbywa się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – 

w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami  szkoły i po 

poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.  

Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu m.in. o: 

 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  

 zintegrowaną platformę edukacyjną https://spsk-debnik.moodle.org.pl 

 komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

 media społecznościowe, komunikatory,  

 programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada. 

 kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

 

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów 

lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą 

porozumiewać się z nauczycielem. 

Wszyscy uczniowie zostali zaznajomieni z bezpiecznym korzystaniem z Internetu poprzez 

stronę internetową szkoły i zdalne lekcje z przedmiotów: Edukacja informatyczna i informatyka 

 Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (tj. wiadomości/ogłoszenia  

poprzez e-mail, smsy, komunikatory, zintegrowaną platformę edukacyjną https://spsk-

debnik.moodle.org.pl) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, 

materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace 

domowe i odsyłają je nauczycielom. 

 Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek. 

 Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki 

w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie 

się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez 

problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie 
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PROSIMY O ZWRÓCENIE UWAGI ABY UCZNIOWIE NIE ODRABIALI 

ZAMIESZCZONYCH MATERIAŁÓW Z WYPRZEDZENIEM A PRZEZ TO NIE 

WYDŁUŻALI CZASU SPĘDZANEGO PRZED EKRANEM KOMPUTERA 

 

Dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami ustalił 

 sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,  

 możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych, 

 formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, 

 ilość przekazywanego materiału w danym dniu, 

 metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,  

 formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach,  

 tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem. 

 

 

Wychowawca klasy ma obowiązek  

W porozumieniu z rodzicami monitorować  zdalną pracę ucznia a informacje przekazywać 

wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. 

 

Uczniowie 

 

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują   kontakt z wychowawcą i 

nauczycielami. 

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystają  z narzędzi do 

kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu. 

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna! 

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco 

zgłaszajcie  nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 

5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, 

nawet krótkie są obowiązkowe!  

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem  

i w Internecie. 

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji  

z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!). 

 

Szanowni Rodzice prosimy:  

 

1. Zachęcajcie  dzieci do samodzielnej pracy. 

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer 

telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły. 

3. W miarę możliwości wspierajcie (ale nie wyręczajcie!) dzieci w wykonywaniu 

zadanych prac. 

4. Prosimy o wyrozumiałość dla nauczycieli, dla nas wszystkich jest to sytuacja nowa, 

czasami trudno przewidzieć pewne kroki. W razie problemów prosimy o kontakt i 

rozmowę. Zawsze jesteśmy otwarci i życzliwi. Sytuacja jest wyjątkowa dla Państwa a 

także i dla nas, wszyscy chcemy, żeby było dobrze.  


