
                                                                            Dzietrzkowice, dnia 24 marca 2020 r. 

 

      INFORMACJA DLA UCZNIÓW WYCHOWANKÓW I RODZICÓW 

                         ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH 

     W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego                           

z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. W naszej szkole 

działania w tym zakresie prowadzone są już od 16 marca 2020 r. 

Nauka organizowana jest poprzez kontakt nauczycieli z uczniami i rodzicami za 

pośrednictwem: 

1. Dziennika elektronicznego, 

2. Komunikatorów on-line, 

3. Telefonu, 

4. Strony www.zs@spdzietrzkowice.eu 

Wszystkich nauczycieli zobowiązałem do udostępnienia uczniom i rodzicom w/w środków 

komunikacji. 

     Uczniom i rodzicom polecam systematyczne logowanie się  do dziennika elektronicznego, 

pełną aktywność na grupach stworzonych przy użyciu  komunikatorów on-line, częste 

odwiedzanie strony www szkoły oraz kontakt telefoniczny z wychowawczyniami oraz 

nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem. 

     Szanowni rodzice,  zrobimy wszystko, aby równomierne obciążyć ucznia zajęciami w 

danym dniu, uwzględniając przy tym zróżnicowanie tych zajęć i  możliwości psychofizyczne 

ucznia.  

Proszę pamiętać o wskazanych przez nauczycieli  zasadach bezpiecznego korzystania przez 

dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  

Swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w w/w zakresie proszę przekazywać bezpośrednio 

wychowawczyniom, nauczycielom lub dyrektorowi. 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość. 

      Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole jest i będzie  realizowana                                     

z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna 

www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 

Poza tym nauczyciele wykorzystują materiały proponowane przez wydawnictwa WSiP i 

Nowa Erę. 

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III  zastosowanie maja wyżej wymienione formy 

organizacyjne oraz sposoby realizacji treści nauczania. 

http://www.epodreczniki.pl/


Sposoby przekazywania materiałów: 

1. Dziennik elektroniczny, 

2. Komunikatory on-line, 

3. Telefon, 

4. Strona www.zs@spdzietrzkowice.eu 

Dla uczniów klas I-III zostały przygotowane podręczniki część 4. Odbiór podręczników                 

z biblioteki,  w dniu 24 marca br. w godzinach 9.30 – 11.00, lub w innym terminie po 

uprzednim skontaktowaniu się z wychowawczyniami. 

Ocenianie pracy ucznia 

           Obecnie intensywnie pracujemy z nauczycielami nad sposobami  monitorowania                  

i sprawdzania wiedzy uczniów  oraz ich postępów w nauce. O wdrożeniu „sytemu oceniania 

na odległość” natychmiast Państwa poinformujemy.  

Szanowni Rodzice, zadbamy również  o organizację zajęć w kształceniu 

specjalnym. 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość,  dostosują sposoby oraz metody 

pracy do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.          

     W związku z nadzwyczajną sytuacją proszę o wyrozumiałość, cierpliwość                               

i zrozumienie.          

 Przyjęta forma nauczania wymaga od nas wszystkich  ogromnego zaangażowania                   

i niebywałej współpracy. Proszę o jak najczęstsze życzliwe kontakty, zawierające 

spostrzeżenia, wątpliwości, sugestie i propozycje rozwiązań. 

     Wszystkim życzę wytrwałości i zdrowia. 

 

                                                           Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach 

                                                                                  mgr Marek Lis 

 

 

 

Podstawa prawna informacji: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 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. 

http://www.zs@spdzietrzkowice.eu/


Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 - art. 30b 

rozporządzenie_MEN_nowelizacja_–_COViD-19_(art_30b).pdf 0.14MB Uzasadnienie do 

rozporządzenia 

uzasadnienie_do_rozporządzenia_zmieniającego_30b.pdf 0.11MB Rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 

art. 30c 

Rozporządzenie__MEN_COViD-19_art_30c.pdf 0.33MB Uzasadnienie do rozporządzenia 

Uzasadnienie_do_rozporządzenia_.pdf 0.36MB  
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