
  

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu                                                    
z dnia 23 marca 2020 w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego 

Drodzy Rodzice oraz Opiekunowie! 

Na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe                  
( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje : 

 
 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.  

1) W dniach 25.03.2020-10.04.2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu 
będzie realizowane zdalne nauczanie, o którego sposobie realizacji zostali 
powiadomieni nauczyciele, rodzice, opiekunowie  oraz uczniowie. 

2) Od 25.03.2020  wraca tygodniowy plan pracy  zgodny z obowiązującym planem 
lekcji zatwierdzonym 03.02.2020 – ulegnie on nieznacznej modyfikacji,                             
co uczniowie zobaczą po zalogowaniu do systemu Librus. 

3) Nauczyciele w realizacji zadań mają obowiązek jak dotychczas uwzględniać 
potrzeby edukacyjne i możliwości uczniów. 

4) Nauczyciele dokonają modyfikacji swoich programów nauczania, dostosowując                   
je do pracy zdalnej. 

5) W realizacji zadań, wynikających z podstawy programowej, nauczyciele będą 
uwzględniać równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia 
– ilość prac klasowych, kartkówek nie więcej niż przewidują zapisy w Statucie. 

6) Zajęcia w danym dniu odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, a realizowane 
treści i zadania dla ucznia nie mogą przekroczyć 45 minut (nie dotyczy to pracy 
własnej ucznia). 

7)  Nauczyciele będą na bieżąco monitorować wiedzę i umiejętności uczniów. 
8) Nauczyciele  poszczególnych przedmiotów wskażą uczniom źródła, materiały 

niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej.  
9) Każdy uczeń będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem 

dziennika Librus, poczty internetowej udostępnionej przez nauczyciela, sms – a – 
będzie się to odbywało podczas lekcji wynikającej z planu w danej klasie, a także 
,jeżeli zajdzie taka potrzeba, każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 (w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela). 

10) Nauczyciele wykorzystają w swojej pracy z uczniem metody i techniki kształcenia 
na odległość z wykorzystaniem: 



a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania                        
pod adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych 
jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym 
na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji  i radiofonii, 
d) innych niż wymienione powyżej materiałach wskazanych przez nauczyciela. 

11)  Uczniowie mają obowiązek  podejmować aktywność określoną przez nauczyciela, 
potwierdzać ją zapoznaniem się ze wskazanym materiałem, dzięki czemu 
nauczyciele będą mieli podstawę do oceny pracy ucznia – zakres, czas wykonania, 
sposób przekazania do oceny – zostaną ustalone przez nauczycieli odrębnie                          
z każdą grupą uczniów za pośrednictwem dostępnych komunikatorów. 

12) Dzięki wskazanym powyżej środkom komunikacji elektronicznej, pomiędzy 
nauczycielami, uczniami oraz rodzicami zostanie zapewniona wymiana informacji. 

13) Nauczyciele będą w stałym kontakcie z rodzicami uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi, z niepełnosprawnością intelektualną                
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

14) Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 
8.00 – 16.00 w każdy dzień tygodnia – a.lemecha@sp3.reszel.pl; s.ciesiun@sp3.reszel.pl; 

15)    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 indywidualnych konsultacji w godz. 8.00 – 16.00 - a.janiszewski@sp3.reszel.pl; 

 

 

Edward Szmul 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 w Reszlu 
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