
Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana 
Balickiego w Polnej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole 

Podstawowej w Polnej organizacja i realizacja zadań będzie się odbywać z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Nauka staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów!  

 

Od 25 marca br. nauczyciele będą nadal prowadzić zdalne zajęcia z uczniami. Zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być 

realizowane z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w 

szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach 

edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Prawo wskazania 

materiałów do nauki będą mieli przede wszystkim sami nauczyciele. 

 

Zdajemy sobie sprawę, iż nie każda rodzina posiada odpowiednią ilość sprzętu 

komputerowego, dlatego planowane lekcje oparte będą również na materiałach 

ćwiczeniowych, kartach pracy, które mają uczniowie oraz na pracy z podręcznikiem.  

 

Będziemy realizować zmodyfikowany tygodniowy plan lekcji, który uwzględnia 

równomierne obciążenie uczniów i zróżnicowanie zajęć. Materiały edukacyjne do 

poszczególnych zajęć będą wysyłane do uczniów zgodnie z planem lekcji dostępnym 

na e-dzienniku. 

Do tego celu będzie wykorzystywany dziennik elektroniczny, portale edukacyjne, 
mailing do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt 
elektroniczny. Nauczyciele postarają się, aby poszczególne jednostki lekcyjne 
uwzględniały możliwości psychofizyczne uczniów oraz fakt, że uczniowie również nie 
są wdrożeni do zdalnej nauki.  
 

Rodzice i uczniowie mogą prowadzić konsultacje z nauczycielami, wychowawcami, 
pedagogiem i dyrektorem szkoły przez dziennik elektroniczny zgodnie z 
obowiązującym planem zajęć - odpowiadającym godzinom pracy nauczyciela z daną 
klasą.  
 

Również w tym celu od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 16.00 nauczyciele 
będą pracować online udzielając uczniom wszelkich porad, wskazówek, wyjaśnień itp. 
w ustalonej z uczniami formie elektronicznej.  



 

Każdy nauczyciel określi sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 
weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub 
rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.  
W czasie zdalnego nauczania nauczyciele mogą stosować ocenianie określone 
stopniami szkolnymi lub ocenianie kształtujące, którego głównym celem jest pomoc 
uczniowi w uczeniu się. 
Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela 
oraz potwierdzenie zapoznania się ze wskazanym materiałem w danym dniu. Jest to 
podstawą do oceny pracy ucznia.  
 

Nauczyciele uczący poinformują o sposobach oceniania z danego przedmiotu.  
 

Każdy wychowawca poinformuje Rodziców i Uczniów o szczegółach pracy danej klasy. 


