
 
 
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 
 
 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę 
techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych 
stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. 
zdalne nauczanie. 
 
 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, 
określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
 
Organizacja nauczania  polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego 
poprzez platformę edukacyjną Google Classroom. Każdy rodzic poprzez e-dziennik otrzymał dla 
swojego dziecka hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą której uczeń będzie otrzymywał 
wszelkie materiały dydaktyczne oraz  informacje.  Lekcje on-line są prowadzone na zoom.us lub 
clickmeeting.com. Uczeń może również rozwiązywać dodatkowe zadnia na platformie edumaster.pl. 
 
Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych 
godzinach na lekcjach on-line lub odesłane nauczycielowi drogą elektroniczną zadań, lub dostarczenie 
w wersji papierowej do szkoły jakichkolwiek  prac wykonywanych przez ucznia, potwierdzających 
jego udział w zajęciach. 
 
Ocenie podlega :   

1. Kontakt z nauczycielem w jakiejkolwiek przyjętej formie. 
2. Systematyczność i terminowość odrabiania zadań. 
3. Wszelka aktywność dziecka w procesie nauczania (np. odpowiedzi na czacie, aktywność on-

line, oddane zadania ... i inne). 
4. Prezentacje multimedialne, prace pisemne lub inne. 
5. Testy i sprawdziany on-line. Przy ocenianiu stosuje się przyjęte w statucie procentowe zasady 

przeliczania punktów na ocenę z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych i dostosowań 
ucznia. 

 
Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach on-line lub nie pobiera ze szkoły wersji papierowej 
realizowanych zajęć w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, lub nie odsyła 
(dostarcza) rozwiązanych zadań ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
w terminie wskazanym przez dyrektora szkoła. Materiał do sprawdzianu obejmować będzie 
zagadnienia i treści realizowane z pozostałymi uczniami w czasie realizacji zdalnego nauczania. 
Egzamin będzie odbywał się on-line, na platformie wskazanej przez dyrektora szkoły z zachowaniem  
zasady samodzielnej pracy ucznia. 
 
Zmianie ulegają : tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych (§ 133 statutu), przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego (§ 134 statutu), 
sprawdzian wiadomości i umiejętności  w trybie odwoławczym (§ 135 statutu), przeprowadzenie  
egzaminu poprawkowego (§ 136 statutu). Zmiana dotyczy jedynie sposobu przeprowadzenia 
egzaminu na czas zdalnego nauczania. Sposób przeprowadzenia  egzaminu został opisany wyżej. 
 



Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia 
MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493),  w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania domowe znajduje 
się plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach. 
 
Do dyspozycji  uczniów kl. I-III jest Pani Agnieszka Chorosza, która codziennie od 9.00 do 14.00 
telefonicznie udziela pomocy w rozwiązywaniu i wyjaśnianiu zadań. 
Wsparcia rodzicom i dzieciom udzielają pedagodzy szkolni. Pełnią oni dyżur telefoniczny w godz. od 
14.00 do 15.00. Telefony kontaktowe do w/w nauczycieli otrzymaliście Państwo w wiadomości 
poprzez dziennik elektroniczny. 

Każdy nauczyciel codziennie jest dostępny dla rodziców w godz. od 14.00-15.00 na dzienniku 
elektronicznym i odpowiada na maile oraz rozwiązuje problemy. 

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub 
potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów, lub aplikacji wykorzystywanych w procesie 
zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do konsultacji poprzez dziennik elektroniczny                 
z Panem Danielem Kucharczykiem lub Krzysztofem Arbaczewskim.  
 
Pracownicy administracji i obsługi są do Państwa dyspozycji codziennie od 7.00-15.00  pod nr tel. 75 
7222885 lub 757222957.  

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte (szkolne boiska, sala gimnastyczna, plac zabaw). 

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów z innymi szkoła jest zamknięta dla osób 
niebędących pracownikami. Wszelkie dokumenty (w tym rekrutacyjne) proszę przesyłać na adres :   
lubansp1@wp.pl. Oryginały dokumentów dostarczycie Państwo w późniejszym terminie. 

Kontakt z dyrektorem szkoły, Panią Beatą Myśliwiec możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub 
pod nr tel. 691270464. 

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-
epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-
epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. 
Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu               
i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub 
innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.                                    
Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji  
 
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest 
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie 
komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych 
przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz                 
o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 
 
Z poważaniem 
Dyrektor szkoły 
 
Beata Myśliwiec



 


