
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

Okres nauczania na odległość trwa już dość długo, potrwa niestety jeszcze jakiś czas. 

W zależności od przedmiotu niektóre zagadnienia są na tyle trudne, że wymagają 

bezpośredniego wytłumaczenia, kontaktu, inne nie sprawiają kłopotu i mogą być realizowane 

samodzielnie. 

W związku z powyższym od dnia 20.04.2020 r.  zwiększamy  ilość zajęć 

realizowanych online „w czasie rzeczywistym”. Celem kontaktów bezpośrednich 

jest  mobilizacja uczniów do systematycznej pracy, wyjaśnianie trudniejszych zagadnień, 

problemów, pomoc w realizacji programu, utrzymanie więzi klasowych. W przypadku uczniów 

uzdolnionych,  samodzielnych - rozmowa wspomagająca rozwój  zainteresowań. Jeżeli 

wszyscy uczniowie danej klasy nie mają problemów z systematycznym realizowaniem 

zagadnień z danego przedmiotu lub działu, praca "w czasie rzeczywistym" może być 

zawieszona na pewien okres. 

Zajęcia  są obowiązkowe. Będą realizowane w podziale na grupy. Podziału 

dokonują nauczyciele przedmiotu. Zwolnienie z uczestnictwa w  zajęciach online z 

poszczególnych przedmiotów odbywa się na  wniosek rodzica złożony do dyrektora 

poprzez dziennik elektroniczny, po zapewnieniu, że dziecko jest w stanie realizować 

program samodzielnie lub nie ma możliwości realizacji zajęć  w takiej formie. 

Bardzo proszę o zapewnienie na okres pracy online odpowiednio wydzielonego, 

spokojnego miejsca w domu, tak aby możliwe było skupienie uwagi. Uczeń musi mieć miejsce 

do pracy z zeszytem ćwiczeń, podręcznikiem. Zajęcia online będą realizowane w czasie od 10 

– 40 min z danym uczniem. Kontakt będzie realizowany poprzez wideokonferencję lub 

rozmowę telefoniczną, w zależności od możliwości sprzętowych i preferencji dziecka. 

W klasach młodszych czas pracy bezpośredniej ustalają wychowawcy. 

Za systematyczny udział w ustalonych zajęciach online oraz realizację 

pozostałych zajęć w czasie ustalonym z nauczycielem odpowiadają rodzice. 

Przypominam, że  obowiązek szkolny nie został zawieszony, jest realizowany w formie  

kształcenia na odległość. 

Proszę również przestrzegać zasady, że wszystkie materiały  są odsyłane  do 

nauczycieli w czasie ich zajęć lub najpóźniej do godz. 15 danego dnia (w przypadku 

problemów – w dniu następnym do godz. 15). Możliwe odstępstwa są uzgadniane 

bezpośrednio z nauczycielem. 

Informuję, że jest możliwość wypożyczenia laptopów lub tabletów ze szkoły. Jest 

jeszcze kilka sztuk. Proszę o zgłoszenie potrzeb poprzez e-dziennik. 

W załączeniu harmonogram zajęć online ( zaznaczone na żółto w rozkładzie). 

 

Łowczów, 18.04.2020 r.          Dyrektor Szkoły 
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