
 

 

Szanowni Rodzice 

 

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy w naszej „Jedynce” kształcenie 
na odległość. 

Kształcenie to będzie przybierało następujące formy: 

a. synchroniczne (zajęcia dydaktyczne w czasie rzeczywistym),  

b. asynchroniczne (pomiędzy wysłaniem komunikatu przez nadawcę i odebraniem go 

przez odbiorcę upływa pewien czas np. testy, karty pracy itp.) – ta forma może być 

oceniana. 

 

Wszystkie lekcje (w tym zajęcia specjalistyczne) odbywają się według dotychczasowego 

planu. W celu zachowania systematyczności i dyscypliny zaleca się, aby przestrzegać 

godzin ustalonych w planie zajęć. Zachowanie rytmu szkolnego może być dla Waszych 

dzieci decydujące, tuż po powrocie do szkoły. 

  

Nauczyciele zobowiązani są codziennie umieszczać w dzienniku elektronicznym (Librus) 

opisy zadań dla uczniów danej klasy, zgodnie z planem lekcji.  Częstotliwość wysyłania 

informacji, zależy od planu pracy szkoły i organizacji zajęć przez danego nauczyciela. 

 

Terminy wykonania zadań Nauczyciele będą opisywać w indywidualnych wiadomościach.  

 

Nauczyciele mają za zadanie planować równomierne obciążenie ucznia zadaniami w danym 

dniu, różnicować zajęcia i dostosowywać je do możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

Natomiast, Wy jako Rodzice, macie dbać, aby samodzielna praca Waszych dzieci 

uwzględniała odpoczynek oraz najlepsze dla zachowania koncentracji pory dnia. 

Pamiętajcie, że Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką 

Rodziców/Opiekunów Prawnych.  

 

Nauczyciele mogą także kontaktować się z Wami,  za pomocą poczty e-mail, platform 

edukacyjnych oraz synchronicznie za pomocą komunikatorów czy zwykłej rozmowy 

telefonicznej.  

 

W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych Uczeń (lub Rodzic) powinien 

niezwłocznie zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym 



 

 

terminie.  Brak dostępu do Internetu lub sprzętu należy zgłaszać Wychowawcy w celu 

znalezienia rozwiązania problemu.  

 

Nauczyciele przedmiotów zostali zobowiązani informować Wychowawców o braku 

odczytywania wiadomości (przez Ucznia). Każdy Nauczyciel ma podgląd, dostęp do funkcji 

dokładnego czasu oczytania przez Ucznia wiadomości. 

 

Nauczyciele będą umieszczali zadania do wykonania w takich formach, jak: 

a. tradycyjna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, 

b. w formie opisu zadania do wykonania, 

c. w formie linku do materiałów wykorzystujących formy nauki i sprawdzania 

wiadomości,  

d. w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały 

audiowizualne. 

 

Nauczyciele mogą zorganizować nauczanie synchroniczne (na żywo). Informacje o sposobie 

i terminie spotkania on-line będzie przekazany za pomocą wiadomości w Librusie najpóźniej 

– dzień przed zaplanowaną lekcją. 

 

Przygotowaliśmy dla Was dwa dokumenty „Higiena pracy przy komputerze” oraz „Zasady 

bezpiecznego korzystania z zasobów sieci”. Oba dokumenty dostępne na stronie szkoły 

www.sp1.nowogard.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Prosimy o zapoznanie się z nimi.  

 

Dla wszystkich to bardzo trudny czas, niepokoju, niepewności, często samotności i wiele 

osób potrzebuje wsparcia. Grupa, która szczególnie potrzebuje pomocy to młodzi ludzie, 

stąd nasi pedagodzy szkolni będą dostępni on-line w godzinach swojej pracy. Można 

również dzwonić na infolinię Centrum Wsparcia Dla Osób W Stanie Kryzysu 

Psychicznego, która działa całodobowo, 7 dni w tygodniu pod numerem 800-70-2222 

 

Na podstawie: 

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. 

 

Dyrekcja SP1 w Nowogardzie 


