
Drodzy Rodzice! 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce informuje, że 

1. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły dyrektor szkoły odpowiada 

za organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”. 

Dlatego też dyrektor we współpracy z nauczycielami ustala na bieżąco tygodniowy zakres 

treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, mając na uwadze: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

Dyrektor ustalił również we współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów 

uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

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

niego ocenach (poczta elektroniczna lub rozmowa telefoniczna). 

Dyrektor wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice 

mogą korzystać. 

Dyrektor szkoły zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informacje o formie i terminach 

tych konsultacji. 



W związku z powyższym, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białce 

informuje, że plan lekcji nie ulega zmianie i jest on dostępny do wglądu na stronie 

internetowej szkoły https://spbialka.edu.pl w menu głównym w zakładce Plan zajęć. 

Wychowawcy  co najmniej dzień wcześniej będą udostępniali tabelę, w której do każdego 

przedmiotu na każdy dzień podany będzie temat zajęć, materiały przygotowane 

i udostępnione przez nauczycieli (zadania do wykonania przez dzieci, linki do stron 

internetowych itp.) oraz sposób monitorowania pracy ucznia. 

Przybliżona ilość czasu przeznaczonego na realizację treści, spędzona przez uczniów przed 

monitorem ekranowym w ciągu dnia. 

Po wstępnej analizie informacji uzyskanych od rodziców na temat możliwości sprzętowych 

i łączy internetowych w domach uczniów dyrektor stwierdza, że z każdym z rodziców jest 

możliwość kontaktu drogą elektroniczną (e-mail) i w większości za pomocą komunikatorów 

(Messenger), grup społecznościowych (Facebook) oraz ze wszystkimi kontakt telefoniczny. 

Powyższe media w najbliższym okresie zostaną wykorzystane do nauki zdalnej. 

Do piątku włącznie (27 marca 2020 r.) nie będzie jeszcze sprawdzianów, natomiast już od 

poniedziałku 30 marca 2020 r. zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będą 

przeprowadzane sprawdziany (nie więcej niż dwa w tygodniu), zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. W pierwszym tygodniu, czyli w okresie od 30 marca 2020 r. do 3 kwietnia 

2020 r. odbędą się sprawdziany zaległe (informacje przekazane do środy). 

Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi dla rodziców i uczniów będą odbywały się 

według harmonogramu, który wychowawcy podadzą Państwu my 25.03.2020r. 

Dyrektor szkoły przypomina, że informacje na temat kształcenia na odległość i organizacji 

nauki w domu zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka 

zdalna”. Jednocześnie zwraca uwagę, aby rodzice czuwali nad bezpieczną pracą dziecka w 

sieci. 

Życzę Państwu i sobie owocnej współpracy, musimy się wspomagać w tak trudnym dla nas 

wszystkich czasie.                                            

                                                                                 Dyrektor szkoły 

                                                                           Alicja Ciepielewska - Kot 

https://spbialka.edu.pl/

