
INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3 SPS                              
DOTYCZĄCE  KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ 

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem 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 

 

1. W czasie kształcenia na odległość podstawową formą kontaktu szkoły z rodzicem i rodzica ze szkołą 

pozostaje e-dziennik. 

2. W szkole została wdrożona usługa Microsoft Office 365, kształcenie na odległość odbywać się 

będzie za pomocą  platformy Teams służącej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i 

metod kształcenia na odległość. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia wykorzystując: spotkania 

wideo, moduł zadania lub inny dostępny na platformie 

3. Nauczyciele zostali zobligowani do przesyłania, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, 

materiałów i zadań, które pozwolą opanować nowy materiał. Materiały będą wysyłane w danym 

dniu, do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. W zależności od możliwości organizacyjnych, 

dostępu do komputera oraz innych okoliczności uczeń będzie mógł realizować zadania wskazane 

przez nauczycieli w dowolnym czasie, do końca danego dnia lub w innym terminie wskazanym przez 

nauczyciela. 

4. Nauczyciele, z założenia będą organizować pracę uczniów tak, by przy pełnym zaangażowaniu 

realizacja zadań nie zajmowała więcej niż  2 godziny dziennie. 

5. Nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie 

filmów, itp. służce poszerzaniu zainteresowań, utrwalaniu wiedzy  i umiejętności. W razie 

pojawiających się problemów należy je zgłosić u wychowawcy klasy. 

6. Nauczyciele dołożą wszelkich starań, by równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach 

tygodnia. 

7. Ze względu na zasady higieny pracy przed monitorami nauczyciele będą polecali również pracę z 

użyciem książek  i podręczników  w formie papierowej. 

8. Nauczyciel poinformuje rodziców  o sposobie monitorowania i weryfikacji  postępów ucznia. Oceny 

wraz z ich opisem  będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika. 

9. Czynny udział w kształceniu na odległość będzie weryfikowany przez wychowawcę i 

odnotowywany w dzienniku symbolem „zd”. 

10. Nauczyciele przekażą rodzicom informacje o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć 

w tym materiałach w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać. 

11. Rodzic ma prawo skorzystać z  konsultacji z nauczycielem w formie  on-line za pomocą 

komunikatora e-dziennika lub innej  dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony 

komunikatora. Nauczyciel  pozostaje do dyspozycji rodziców i uczniów w godz. od 8.00 do 16.00. 

W wyjątkowych sytuacjach - w innych godzinach, ustalonych przez obie strony. 

12. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności z wykorzystaniem: 

a. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,  

b. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d. innych niż wymienione powyżej. 

 

Zaktualizowano 4.maja 2020 

 

http://www.epodreczniki.pl/

