
INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYMANIU W OKRESIE 
CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 25 marca będą obowiązywały nowe zasady nauczania zdalnego. MEN wprowadza 
możliwość kształcenia na odległość. Zmiany zostały wprowadzone przez dwa 
rozporządzenia.

Rozporządzenie 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 (Dz. 
U. 2020 poz. 492) przewiduje:

- ograniczenie funkcjonowania wymienionych w rozporządzeniu z dn. 11 marca 2020 r.     
(Dz. U. 2020 poz. 410) publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zostaje 
przedłużone do 10 kwietnia,

- od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkół są realizowane z wykorzystaniem metod               
i technik kształcenia na odległość, co oznacza, że:

o zostaje zniesione zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej,

o zadania szkół powinny być realizowane na odległość – do 10 kwietnia. 

W okresie zawieszenia zajęć nauka będzie odbywała się zdalnie przez wykorzystanie strony 
internetowej szkoły, dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej. Uczniowie będą 
otrzymywali informacje i zadania do pracy w domu oraz będą mogli przekazywać                  
do nauczycieli informacje zwrotne i kierować pytania.

Kierując się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo, zdrowie i higienę pracy 
przedstawiamy plan organizacji zdalnego nauczania:

- Codziennie w godz. 9:00-11:00 uczeń drogą elektroniczną otrzyma informacje                     
od nauczyciela z zakresem materiału do pracy według planu z danego dnia tygodnia.

-Niezależnie od tego, mając na uwadze czas pracy niektórych rodziców, nauczyciele są          
do dyspozycji uczniów i rodziców, służąc pomocą w ramach konsultacji w godz. 9:00-11:00   
i 16:00-18:00.

- Nauczyciele są zobowiązani monitorować realizację wykonywanych przez uczniów/dzieci 
zadań poprzez sprawdzanie każdego dnia do godz. 18:00, czy wiadomość została odczytana.

- Rozporządzenie nakłada na nauczycieli  obowiązek sprawdzania wiedzy i umiejętności 
uczniów oraz ocenianie postępów w nauce.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/492
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DRODZY RODZICE!

-  Zadbajcie o zapewnienie dzieciom dostępu do środków multimedialnych, umożliwiających 
realizację zadań.
- Zadbajcie o systematyczne wykonywanie zadań przekazywanych do realizacji na dany 
dzień.
- Dostrzegajcie osiągnięcia dziecka nawet te najmniejsze.
- Pomagajcie, ale nie wyręczajcie.
- Nie stawiajcie wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
- Pokazujcie praktyczne zastosowania informacji zdobytych w szkole.
- Pomagajcie w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, 
notowanie, koncentracja uwagi i inne).                                                                                         
- Niezależnie od zadań przekazywanych przez nauczycieli zachęcajcie do oglądania 
programów edukacyjnych znajdujących się na stronach MEN i programów edukacyjnych 
emitowanych przez telewizję i radio.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nauczycielami lub wychowawcami 
klas.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

- Wstawaj codziennie o tej samej porze. Rytm dnia pomaga się dobrze zorganizować.
- Systematycznie sprawdzaj, jakie zadania masz przeznaczone na dany dzień (do godz. 18:00 
potwierdź nauczycielowi ich odczytanie) i zaplanuj czas na ich realizację. Nie odkładaj 
wszystkiego na później.
- Zadbaj o porządek na biurku, usuń przedmioty, które Cię rozpraszają i przewietrz pokój.
- Pamiętaj o zachowaniu przerw, rób kilka krótkich przerw między zajęciami.
- Pij dużo wody, jedz regularnie i często. Pamiętaj o zdrowych przekąskach (warzywa, 
owoce). Unikaj słodyczy i słodkich napojów.
- Nie oglądaj programów informacyjnych zbyt często.                                                                
- Dbaj o siebie, często myj ręce.                                                                                                   
- Zrób coś, co Cię relaksuje wykorzystując propozycje ze strony internetowej szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości skontaktuj się z nauczycielami.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

1. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.

2. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.

3. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.

4. Czytaj regulaminy.

5. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci.

6. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.

7. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.

8. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.

9. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Henryk Gromek Dyrektor Szkoły


