
 
 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 

83 – 341 Gowidlino 

tel. 58 6856 555 

www.gowidlino.edu.pl,  e – mail zsgowidlino@wp.pl  

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  

W GOWIDLINIE 

 

Szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

realizuje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania: 

 

1. Od środy 25.03.2020r. nauczanie (realizacja podstawy programowej) w naszej szkole odbywa się zdalne. 

2. E-dziennik jest podstawowym narzędziem informowania uczniów (rodziców) o zakresie treści 

edukacyjnych do przeanalizowania, skonsultowania z nauczycielem i opanowania przez ucznia. 

Nauczyciel może komunikować się z uczniami za pomocą innych narzędzi – jeśli były już one wcześniej 

wykorzystywane w pracy z uczniem lub będą wykorzystywane po wcześniejszym ustaleniu zasad ich 

wykorzystania z uczniami. 

3. Zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w szczególności z wykorzystaniem: modułu wiadomości w e-dzienniku, platform edukacyjnych, 

materiałów dostępnych na stronach internetowych, materiałów prezentowanych w programach 

publicznej telewizji i radiofonii oraz innych niż wymienione powyżej materiałów wskazanych przez 

nauczyciela. 

4. Dla uczniów utworzony został PLAN PRACY celem równomiernego obciążenie uczniów  

w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowania zajęć w każdym dniu.  

5. Uczniowie w wyznaczonych dniach mają obowiązek uczestniczyć w zadaniach wskazanych przez 

nauczycieli. Nauczyciel w danym dniu określa sposoby, formy i terminy realizacji zadań – uczeń musi 

wykazać się aktywnością (odebrać wiadomość w e-dzienniku lub/i wykonać inną wskazaną przez 

nauczyciela czynność).  

6. W przypadku ograniczeń komunikacyjnych związanych ze sprzętem lub dostępem do internetu – rodzic 

ma obowiązek zgłosić ten fakt natychmiast wychowawcy – dla każdego takiego ucznia zostanie 

przygotowany pakiet edukacyjny do odebrania w sekretariacie szkoły w ustalonym przez wychowawcę 

czasie i trybie. 

7. Nauczyciel określa uczniom sposób monitorowania ich postępów oraz sposób weryfikacji ich wiedzy  

i umiejętności. Informacje te przekazuje każdorazowo za pośrednictwem e-dziennika lub innego 

(ustalonego z uczniami i dostępnego dla wszystkich uczniów) komunikatora. 

8. Nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez 

niego ocenach za pośrednictwem  E-DZIENNIKA w zakładce oceny. 

9. Każdy uczeń i jego rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, pedagogiem 

lub dyrektorem w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem 

e-dziennika lub innego sposobu komunikowania się uzgodnionego między rodzicem a nauczycielem. 
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