
Szanowni Państwo,  
 
Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 
19, dla uczniów prowadzone jest kształcenie na odległość.  
 
Nauka zdalna jest dziś koniecznością i stanowi duże wyzwanie.  

Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wysiłki i aktywność, za zaangażowanie i wspieranie dzieci w nauce.   

Jest to dla nas wszystkich nowa, trudna rzeczywistość szkolna, wymagająca mobilizacji i współpracy na 

płaszczyźnie: uczeń-nauczyciel-rodzic-dyrektor.  

Sytuacja jest dynamiczna. Może się zdarzyć, że pewne działania edukacyjne będziemy weryfikować, 

zmieniać, ulepszać, dostosowywać, dopracowywać, aby jak najlepiej wykorzystać ten, trudny dla wszystkich, 

czas. Mamy nadzieję, że  dzięki  współpracy z Państwem, wyrozumiałości, cierpliwości -  wspólnie uda nam 

się skutecznie pokonywać napotykane trudności. 

W razie problemów, czy niepewności  – proszę kontaktować się z wychowawcą klasy (w ustalony sposób) 

oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Staramy się na bieżąco reagować i podejmować działania 

dla dobra naszych uczniów. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. 
 
 
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie 
edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu 
ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych 
przez nauczyciela.  
 
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które  
 
1. mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej, np.: 
- dostępnych na stronach MEN, w tym na platformie https://epodreczniki.pl/, 
- stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np.: 
https://www.oke.waw.pl/, 
- materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych tv i radiofonii, 
- innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;  
 
2. mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela. 

 
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

• materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 
wybranych instytucji kultury i urzędów;          

• zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;\  

• dzienniki elektroniczne 

• komunikację poprzez pocztę elektroniczną; media społecznościowe, komunikatory, 
programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z 
Internetu;  

https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/
https://www.oke.waw.pl/
https://epodreczniki.pl/;/


• lekcje online;  

• programy telewizji publicznej i audycje radiowe;  

• zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

• podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada; 

• kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

• wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu 
do odbioru przez rodziców; 

• inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy 
wsparciu organu prowadzącego. 
 

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje! 
 

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub 
plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą 
porozumiewać się z nauczycielem. Nauczanie zdalne może więc mieć różną formę, musi jednak 
uwzględniać możliwości(psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli 
szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i 
równego traktowania! Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu 
nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron. 
Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo fizyczne, związane ze stanem zagrożenia  

 
Wychowawca klasy 
- w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym 
uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. 

 
Nauczyciele powinni pamiętać! 
1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości 
kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i 
formach oddawania prac itp., zasadach oceniania). 
2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, 
aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do 
zamierzonych. 
3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić 
komputerem, czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym). Warto pamiętać, że: logowanie, 
przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na 
naukę. 
4. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego 
nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego 
obciążenia ucznia w korelacji z  innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. 
5. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami 
nieistotnymi.  
6. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. 
Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania. 
Uczniowie! 
1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i 
nauczycielami. 



2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego -
organizują naukę własną w domu. 
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna! 
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają 
nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców). 
5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie 
są obowiązkowe!  
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. 
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty 
grzecznościowe mile widziane!). 
 
Rodzice! 
1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy. 
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-
mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową 
szkoły. 
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac. 
 
 
Dyrekcja SPI 11 w Kielcach 
 
 
 


