
 
 Szanowni Państwo,  
 
 W trudnym dla nas wszystkich czasie, chciałabym przede wszystkim podziękować za Państwa wparcie i słowa otuchy.  
 
Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy 
oraz wyrozumiałości.  
Od 25 marca w naszej szkole zaczynają obowiązywać nowe zasady nauki zdalnej, która będzie obowiązkowa                               
dla wszystkich uczniów zgodnie z rozporządzenia MEN  z 20.03.20 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                           
i zwalczaniem COVID-19. 
Ustawa zobowiązuje uczniów do systematycznej nauki, a wykonywane przez uczniów zadania będą podstawą                           
dla nauczycieli do monitorowania postępów w nauce oraz wystawiania ocen. 
Będziemy starali się, aby ocenianie przebiegało w sposób kształtujący i motywowało uczniów do nauki.   
Na podstawie minionego „próbnego tygodnia” nauki zdalnej, Państwa uwag oraz diagnozy możliwości i potrzeb 
uczniów, przygotowaliśmy nowy plan lekcji, który obowiązywać będzie w okresie kwarantanny (plan lekcji na stronie 
www szkoły:    https://przyleki.edu.pl/zdalne-nauczanie/plan-zajec/). 
 
Nauczyciele, specjaliści przez ten czas  dostępni będą on-line (prowadzą konsultacje) w określonych godzinach dyżurów  
(plan dyżurów na stronie www szkoły: https://przyleki.edu.pl/), a wychowawcy klas służą pomocą prze 5 dni                                  
w tygodniu.  Dyrekcja szkoły również oferuje pomoc w dogodnych dla Państwa godzinach. 
 
Istotne dla nas jest stworzenie uczniom warunków, które będą sprzyjać właściwej organizacji dnia, by zachować 
równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem. 
  
Organizacja zdalnego nauczania. 
Nauczyciele codziennie do godz. 8.00 będą udostępniali uczniom treści zadań zgodnie z planem lekcji (dla uczniów                    
kl. 4-8 na platformie Edupolis). 
 
Uczniowie klas 0-3 zdalną naukę będą realizować z wykorzystaniem dotychczas wypracowanych wspólnie z Państwem 
metod i form pracy. Sposób oceniania ustala wychowawca poprzez e-dziennik lub inne formy komunikacyjne. 
 
Uczniowie klas 4-8 edukację zdalną realizować będą na platformie Edupolis, z wykorzystaniem pakietu biurowego 
Microsoft Office 365  oraz komunikatora Microsoft Teams. 
 
Oceniając prace zdalne uczniów, będziemy nagradzać ich postawy: pilność, terminowość, jakość prac domowych, 
zaangażowanie, samodzielność oraz zdalną pomoc kolegom w nauce.  
  
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom 
czas spędzany w domu (szczegóły na stronie www szkoły). 
Szkolni specjaliści pełnią dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczas ustalonych godzinach (w Office 365 oraz                       
w e-dzienniku) oraz umieszczają na stronie szkoły artykuły dla rodziców i uczniów. 
  
Zgłaszane, przez Państwa problemy związane z dostępem do Internetu oraz urządzeń  będziemy rozwiązywać 
indywidualnie, z uwzględnianiem alternatywnym metod nauczania.  
  
Zachęcam do czytania bieżących informacji na stronie szkoły w aktualnościach : "Zdalne nauczanie”. 
Tam znajdziecie Państwo informację dot. zasad organizacji zdalnego nauczania, porady dla rodziców i uczniów oraz 
plan lekcji - tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach.   
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.  
  
Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, 
kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.   
Dziękuję nauczycielom, rodzicom, uczniom za dotychczasowy wysiłek, szybkie zorganizowanie się oraz wsparcie.  
 

Z poważaniem  
Karolina Pasieczna-Szpulecka 

Dyrektor szkoły 


