
Poznań, dn. 23 października 2020 r. 

Szanowni Państwo, 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, uczniowie klas 4-8 szkoły 

podstawowej, a także wszystkich klas liceum ogólnokształcącego przechodzą na 

naukę zdalną od poniedziałku, 26 października do piątku, 6 listopada br. włącznie.  

Lekcje będą się odbywały według obowiązującego dotąd planu lekcji (dostępny na 

stronie internetowej szkoły) w następujących godzinach:  

Nr lekcji godziny 

0 7:40-8:10 

przerwa 

1 8:15-8:45 

praca własna + przerwa 

2 9:05-9:35 

praca własna + przerwa 

3 10:00-10:30 

praca własna + przerwa 

4 10:55-11:25 

praca własna + przerwa 

5 11:50-12:20 

praca własna + przerwa 

6 12:45-13:15 

praca własna + przerwa 

7 13:30-14:00 

praca własna + przerwa 

8 14:15-14:45 

praca własna + przerwa 

9 15:00-15:30 

 

Do przeprowadzenia zajęć będziemy wykorzystywali aplikację Teams oraz dziennik 

Librus. 

Lekcje danego przedmiotu, występujące w blokach 2-3 godzinnych mogą zostać 

połączone, jednak jednorazowo zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 60 minut bez przerwy.  

Kółka zainteresowań w czasie zdalnego nauczanie nie będą się odbywały. 

Na konsultacje uczniowie umawiają się bezpośrednio z nauczycielem. 

Rodziców uczniów korzystających z nauczania zdalnego bardzo prosimy o kontrolowanie 

rozmów dzieci na czacie i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w sieci.  

Przypominamy o zakazie wychodzenia z domów między 08:00 a 16:00 dzieci do 16. roku 

życia - chyba że będą pod opieką dorosłego. 



Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak komputera z dostępem 

do internetu nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrekcja zorganizuje nauczanie 

zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów szkolnych). 

Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując 

obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym. Frekwencja w okresie zdalnego 

nauczania będzie oznaczana jako: zd - gdy lekcje prowadzone są online uczeń w nich 

uczestniczy; z- - gdy uczeń nie uczestniczy w lekcjach online bez wcześniejszego 

usprawiedliwienia. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności rodzic może wysłać z 

modułu e-usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym Librus w ciągu tygodnia od jej 

wystąpienia. 

Sprawdziany i kartkówki w okresie zdalnego nauczania nie są przeprowadzane. Oceny z 

bieżącego materiału wpisywane są do dziennika z wagą 1. 

W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o 

postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z 

zachowaniem postanowień Statutu w zakresie oceniania. 

W trakcie pracy zdalnej: za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i 

rodzicami odpowiadają wychowawcy klas; pedagog szkolny koordynuje zadania 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-

profilaktycznej; wicedyrektorzy koordynują realizację bieżących zadań szkoły. 

Klasy 0-3 szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian (kółka 

zainteresowań również). W dotychczasowych godzinach dostępna będzie także 

świetlica szkolna.  Bardzo prosimy, by pozostawały w niej wyłącznie te dzieci, którym 

rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Dzieci muszą mieć czyste maseczki do 

zakrywania nosa i ust we wspólnych przestrzeniach, a także być ubrane odpowiednio do 

warunków pogodowych („na cebulkę”).  

Z poważaniem, 

o. Jarosław Pabian SP 


