
Informacja Księdza Dyrektora Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  

im. św. Dominika Savio w Lubinie z dn. 24 marca 2020 r.  

na temat zasad i form realizacji zdalnego nauczania 

 

1. Nauczanie zdalne rozpoczyna się od środy 25 marca 2020 r. i będzie trwało do 10 kwietnia 

2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły. 

2. Nauka uczniów będzie odbywać się według tygodniowego planu lekcyjnego poszczególnych 

klas i nauczycieli.  

3. Kształcenie zdalne odbywać się będzie za pomocą: dziennika elektronicznego, strony 

internetowej szkoły, kontaktu mailowego, kontaktu wychowawcy z rodzicami, zalecanych 

przez MEN platform edukacyjnych i innych form ustalonych przez nauczycieli. 

4. Nauczyciele będą przesyłali na konto rodziców na dzienniku elektronicznym materiały 

dydaktyczne od popołudnia dnia poprzedniego do godz. 10.00 rano dnia następnego (czyli od 

wtorku 24 marca po południu do środy do 10.00 - pierwsze materiały). 

5. Na szkolnej stronie internetowej (www.salsp.pl) w zakładce "Zdalne nauczanie" będą 

umieszczane systematycznie materiały dydaktyczne dla klas IV-VIII, z podziałem na 

przedmioty. Nauczyciele będą mogli umieszczać zadania dla uczniów na więcej niż jeden 

dzień. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na 

który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez 

nauczyciela przedmiotu. 

6. Materiał przesłany do uczniów będzie zawierał: temat, wprowadzenie, link do materiałów, 

zadania do wykonania i inne propozycje nauczyciela. 

7. W czasie przypadającym na realizację planowych zajęć, uczniowie pracują nad rozwiązaniem 

zadań przesłanych przez nauczycieli, opracowują materiał, oglądają go w formie wizualnej, 

przygotowują notatki, zapoznają się z treściami edukacyjnymi przesłanymi przez nauczyciela. 

8. W przypadku uczniów klas I - III nauczyciele będą informowali rodziców o dostępnych 

materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.  

9. Zachęcamy do korzystania z materiałów rekomendowanych przez MEN (platforma edukacyjna 

www.epodręczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.  

10. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym (on-line), dzień wcześniej  

będą informowali uczniów o godzinie spotkania i prześlą link. 

11. Informacje o pracy pedagoga i psychologa będą umieszczone na stronie internetowej 

(www.salsp.pl) w zakładce "Zdalne nauczanie". 

12. Od 25 marca 2020 r. nauczyciele będą sprawdzali obecność uczniów w e-dzienniku i na 

bieżąco wpisywali tematy lekcji. Odebranie wiadomości przez rodzica na dzienniku 

elektronicznym jest równoznaczna z potwierdzeniem obecności ucznia na danych zajęciach. 

13. Nauczyciele będą oceniali prace uczniów wykonane w domu i przesłane na maila nauczyciela. 

Formy, za które uczeń zdobędzie ocenę (bez sprawdzianów, prac klasowych i kartkówek), 

zależne będą od nauczyciela. Oceny będą na bieżąco umieszczane w dzienniku elektronicznym. 

14. Podlegające ocenie efekty pracy uczniów z kl. IV - VIII powinny być dokumentowane za 

pomocą zdjęć, wydruków prac uczniów lub edytowalnych dokumentów w formie prezentacji, 

opisu, filmu, folderów z pracami uczniów, itp. 

15. Uczniowie z kl. IV - VIII są zobowiązani do regularnego wykonywania zadań przesyłanych 

przez nauczycieli na dziennik elektroniczny oraz przeglądania zakładki "Nauczanie zdalne". 

Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem tych czynności przez dzieci oraz o bieżącą 

współpracę z wychowawcą lub nauczycielami. 

16. W razie jakichkolwiek pytań związanych z nowym sposobem prowadzenia nauczania, 

wynikającymi trudnościami z zastałej sytuacji, których nie wyjaśniły powyższe informacje, 

rodzice mogą się kontaktować z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów (mailowo lub przez dziennik elektroniczny).   


