
KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

Na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. w Katolickiej Szkole Sióstr Dominikanek  
w Piotrkowie Tryb. prowadzone będzie kształcenie na odległość w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

W związku z tym: 

1. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania kształcenia ogólnego. 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w 
systemie zdalnym.   

3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

4. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość zweryfikują 
dotychczasowe programy materiału nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody 
kształcenia na odległość. 

5. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzysta platformę internetową Librus lub inne 
wskazane przez nauczyciela i ustalone z rodzicami. Przygotowywane dotychczas przez 
nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą online – 
będą nadal przekazywane z wykorzystaniem platformy Librus. 

6. Kontakt i współpraca szkoły z uczniami odbywać się będzie poprzez: 

 dziennik elektroniczny, 
 pocztę e-mail,  
 informacje i ogłoszenia na stronie internetowej szkoły. 
 udostępnianie materiałów, zadań na wirtualnych dyskach z dostępem przez 

wygenerowane linki, 

7. Nauczyciele realizując online zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu 
nauczania) dostosują czas pracy z uczniami do ich możliwości psychofizycznych  
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych 
w komunikacji elektronicznej, wyjaśnią uczniom treści programowe z wykorzystaniem 
opracowanych przez siebie form przekazu na platformie Librus. 

8. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów 
udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności obowiązujących dotychczas podręczników, 
zeszytów ćwiczeń, kart pracy, linków do stron internetowych zawierających treści edukacyjne. 



9. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy 
programowej oraz będą: 

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, 

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, 
w tym niepełnosprawności, 

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). 

10. Nauczyciele ustalają sposób przesyłania do nich prac (Librus lub e-mail). 

11. Nauczyciele przeznaczą część czasu pracy na konsultację z uczniami, udzielanie odpowiedzi. 

12. Nauczyciele mogą przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał online /temat zajęć – 
forma prezentacji/, przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizują z uczniami według podziału 
godzin. 
Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym, dzień wcześniej poinformują 
uczniów o godzinie spotkania i przesyłają link. 

13. Nauczyciele ustalają czas na wykonanie zleconych prac przez uczniów i odesłanie ich drogą 
online w wyznaczonym terminie, o czym uczniowie będą na bieżąco informowani. 

14. Nauczyciel oceniać będzie podejmowanie przez ucznia aktywności, potwierdzające zapoznanie 
się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia. 

15. Oceny za odsyłane prace nauczyciele będą odnotowywali w e-dzienniku jako oceny w kategorii 
praca zdalna. Każdy z nauczycieli określa, które prace jak będą oceniane i do kiedy należy je 
odesłać. 

16. Wystawiana ocena będzie miała wagę – pracy domowej. 

17. Wszystkie realizowane treści zostaną w miarę możliwości utrwalone i sprawdzone po powrocie 
do szkoły. 

18. Kryteria oceniania: 

 terminowość; 
 poprawność wykonania zadania; 
 systematyczność pracy potwierdzona odczytaniem wiadomości i realizowaniem zadanych 

treści; 
 kreatywność; 

19. Uczeń ma obowiązek odsyłać prace na bieżąco do wglądu dla nauczyciela we wskazanym czasie 
oraz gromadzić wszystkie prace w domu do przedłożenia nauczycielowi po  odwołaniu 
zawieszenia zajęć w szkole. 

20. Nauczyciele danego przedmiotu przekażą przez dziennik elektroniczny, w jaki sposób będzie 
monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 

21. Weryfikacja wiedzy uczniów za okres trwania kwarantanny odbywać się będzie po powrocie do 
szkoły. 

22. Ocena  roczna dotyczy osiągnięć edukacyjnych ucznia w całym roku szkolnym w związku z tym 
Przy ocenianiu ucznia za rok szkolny pod uwagę będą brane: 

 ocena za pierwsze półrocze; 



 oceny cząstkowe otrzymane do 11 marca, 
 weryfikacja wiedzy i umiejętności po powrocie do szkoły i powtórzeniu realizowanych 

samodzielnie zagadnień; 
 sprawdzenie zeszytów przedmiotowych i ćwiczeń. 

23. Czynnikiem decydującym o ocenie końcoworocznej będzie ocena z pierwszego półrocza oraz 
oceny uzyskane do 11 marca. 

24. Rozkłady materiału nauczania przedmiotu /a jeśli będzie taka potrzeba programy nauczania/ 
będą modyfikowane, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki 
zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, 

25. Nauczyciele przekażą uczniom przez dziennik elektroniczny warunki i sposób przeprowadzania 
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunki i sposób ustalania rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 
oceny, 

26. Szkolny pedagog i psycholog pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców, a komunikacja odbywa 
się przez dziennik elektroniczny. 

27. Prosimy o systematyczną pracę: temat, datę realizowanych zajęć wpisujemy do zeszytu 
przedmiotowego, tam również robimy notatki, zadania i ćwiczenia polecone przez nauczyciela. 

28. Podane wyżej informacje mogą być zmieniane lub modyfikowane. O wszelkich dodatkowych 
zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco. 

 

 
 

 

 


