
Drodzy Uczniowie 

Od 25 marca do odwołania rozpoczynamy nauczanie na odległość obowiązujące Was 

wszystkich. Lekcje będą realizowane wg planu lekcji, ale będą się odbywały w nowych 

godzinach:  

1 lekcja 9.00 –9.25 

2 lekcja 9.30–9.55 

3 lekcja 10.00 –10.25 

4 lekcja 10.30 –10.55 

5 lekcja 11.00 –11.25 

6 lekcja 11.30 –11.55 

7 lekcja 12.00 –12.25 

8 lekcja 12.30 –12.55 

Nauczyciele będą Wam wysyłać różne zadania i pytania na które będziecie musieli 

odpowiedzieć oraz polecenia i ćwiczenia, które będziecie musieli wykonać. Możecie 

kontaktować się z Waszymi nauczycielami poprzez e-dziennik w czasie lekcji, ale jeśli nie 

będzie to konieczne i nauczyciel nie będzie tego wymagał możecie odebrać wiadomość                       

w każdym innym czasie. Ważne, żeby wykonać polecone zadania. Czasem będzie to 

przeczytanie rozdziału w podręczniku, czasem obejrzenie prezentacji czy filmu, czasem praca 

pisemna, obliczenia matematyczne lub po prostu przygotowanie potrawy, narysowanie 

rysunku i wiele innych. Co i jak będzie do zrobienia zależy od nauczyciela i przedmiotu. 

Nauczyciele oprócz logowania się na e-dzienniku będą mogli prowadzić zajęcia on-line za 

pomocą różnych innych narzędzi np. na platformie e-podreczniki, Messenger, skype, 

założonym koncie klasowym. Proszę, dostosujcie się do formy zaproponowanej przez 

nauczyciela. 

Wasza praca może być oceniona, a o sposobie i formie oceny poinformują Was nauczyciele. 

Oczywiście nauczyciel będzie miał z Wami stały kontakt. Możecie go o coś zapytać poprzez              

e-dziennik w czasie lekcji lub w inny sposób, uzgodniony z nauczycielem. Niektórzy z Was już 

założyli klasowe grupy na portalach społecznościowych albo specjalne konta e-mail i tam 

wymieniacie informacje.  

Pamiętajcie, że nie jest to czas wolny, chociaż spędzacie go w domu, prosimy więc, byście 

potraktowali te zalecenia poważnie. W e-dzienniku odnotowana będzie Wasza obecność 

podczas zajęć na odległość, jeśli będziecie wypełniać zadania. Jeśli jednak ktoś zlekceważy 

swoje obowiązki i nie nawiąże kontaktu z nauczycielem, będzie miał odnotowaną 

nieobecność. 

Drodzy Uczniowie, prosimy Was, byście czas zdalnej nauki poświęcili na zdobywanie nowej 

wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań. Dbajcie o siebie i uważajcie oraz 

wypełniajcie powierzone Wam zadania. 

                                                       Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy serdecznie 

                                                                                 Dyrekcja i Nauczyciele  

 

 



Szanowni Rodzice 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeniem MEN           

z 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 25 marca nauczyciele we wszystkich klasach 

będą realizowali program nauczania poprzez kształcenie na odległość lub w innych formach, 

ustalonych z Państwem.  

Nauczyciele będą kontaktować się z Państwem i uczniami  nadal wykorzystując takie narzędzia 

kontaktu jak: e-dziennik, e-mail, sms, WhatsApp, Messenger, rozmowy telefoniczne lub inne, 

uzgodnione w porozumieniu z Państwem i uczniami (np. przekazanie lub przesłanie 

materiałów i ćwiczeń z powodu braku łącza internetowego).  

Od 25 marca obowiązuje nas uzgodniona forma kontaktu z uczniami i ich rodzicami. 

Nauczyciel odnotuje frekwencję tego nauczania dla udokumentowania informacji, czy uczeń 

uczestniczył w zajęciach, jednak wpis nie będzie miał wpływu na kontrolę frekwencji i nie 

będzie wliczany do podsumowania rocznej frekwencji ucznia. Wpis „ZN” oznacza „uczeń 

uczestniczy w zdalnym nauczaniu” a wpis „nwz” oznacza „nie uczestniczy w zajęciach”. 

Nauczyciel przedmiotu i nauczyciel rewalidacji będzie logował się w e-dzienniku                                   

wg dotychczas obowiązującego planu zajęć. 

Zmianie ulegają godziny lekcji zdalnego nauczania, które są następujące: 

1 lekcja 9.00 – 9.25 

2 lekcja 9.30 – 9.55  

3 lekcja 10.00 – 10.25  

4 lekcja 10.30 – 10.55 

5 lekcja 11.00 – 11.25  

6 lekcja 11.30 – 11.55  

7 lekcja 12.00 – 12.25  

8 lekcja 12.30 – 12.55  

W tych godzinach zastaniecie Państwo nauczyciela przed komputerem i możliwy będzie z nim 

kontakt w czasie rzeczywistym.  Możecie się Państwo również kontaktować z nauczycielem            

w innym czasie, jednak może się zdarzyć, że na odpowiedź będzie trzeba poczekać. Dokładne 

Plany lekcji zostaną przekazane przez wychowawcę. 

W klasach 1-8 „L” oraz w klasach szkoły branżowej  nauczyciel ma obowiązek wg planu lekcji 

przekazywać uczniom informację o tematyce zajęć, formach i sposobach pracy, przekazywać 

zadania i ćwiczenia do zrealizowania, oraz określać termin ich wykonania. Nauczyciel może też 

przeprowadzić lekcję on-line „na żywo” o ile w porozumieniu z Państwem i z uczniami 

dostrzeże taką możliwość. Uzależnione jest to od dostępu ucznia do komputera i internetu       

w domu, warunków do nauki itp. Obowiązkiem ucznia jest odebrać e-mail w dostosowanym 

do możliwości i potrzeb czasie, jednak tego samego dnia, w którym odbywała się lekcja. Uczeń 

ma obowiązek zrealizować, wykonać przekazane w wiadomości e-mail zadania w podanym 

przez nauczyciela terminie i skontaktować się z nauczycielem.  

Praca ucznia będzie oceniana zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez nauczyciela.  

 



W klasach 1-8 „U” oraz klasach SPDP formy pracy oraz rodzaje przesyłanych obowiązkowych 

zadań czy poleceń będą uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 

ucznia. Decyzję o ilości i rodzaju zadań będzie podejmował i przesyłał Państwu wychowawca 

w uzgodnieniu z pozostałymi nauczycielami uczącymi w klasie. Z każdym uczącym można się 

skontaktować poprzez e-dziennik w czasie zajęć wg planu lekcji. Z wychowawcą, w razie 

potrzeb należy utrzymywać również kontakt telefoniczny.  

Nauczyciele będą  monitorowali postępy ucznia na podstawie Państwa lub ucznia relacji, 

przesyłanych opisów, zdjęć i prac ucznia, mogą tę pracę oceniać w przyjętej już formie. 

Nauczyciele zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych (np. logopeda, terapeuta SI) będą się            

z Państwem kontaktować indywidualnie poprzez e-dziennik w czasie swoich zajęć. Będą służyli 

specjalistycznymi radami, mogą przesłać dla dziecka dodatkowe ćwiczenia i zadania. 

Prowadzący terapie specjalistyczne, których nie da się realizować na odległość, mogą wysyłać 

porady dotyczące wspierania ogólnego rozwoju dziecka. 

 

W obecnej sytuacji bardzo ważne jest, byście mieli Państwo możliwości korzystania                           

z e-dziennika. Jeśli macie państwo dostęp do łącza internetowego, a do tej pory nie 

korzystaliście z e-dziennika, prosimy, by jak najszybciej go uaktywnić. Wychowawca będzie 

służył radami. Jeśli jednak nie posiadacie Państwo łącza internetowego prosimy telefonicznie 

skontaktować się z wychowawcą i ustalić inny sposób przekazywania materiałów do 

zrealizowania dla ucznia. Jeszcze raz przypominamy, że od 25 marca uczeń ma obowiązek 

kontaktować się ze szkołą w ustalonej, przyjętej formie i realizować program nauczania. 

Dla nas wszystkich obecna sytuacja jest bardzo trudna. Prosimy o wyrozumiałość i współpracę. 

W razie wystąpienia problemów wychowawczych i problemów ze zmobilizowaniem dziecka 

do samodzielnej pracy w domu, pedagodzy i psycholodzy szkolni mogą posłużyć radami.            

Są do Państwa dyspozycji w godz.8.00 – 15.00 pod nr telefonu 516 824 817. 

                                                                                       Z wyrazami szacunku 

                                                                                       Dyrektor ZS3S 

                                                                                       Grzegorz Kuczera  

 


