
 

Szanowni Państwo,  

drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 99 im. Małego Powstańca 

 

Informacja dotycząca prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19  

w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

 

Praca nauczycieli i specjalistów naszej szkoły w wyżej wymienionym okresie odbywa się z 

wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość i są do Państwa dyspozycji poprzez 

kontakt e-mail’owy i telefoniczny.  

Nauczyciele wykorzystują materiały własne w postaci elektronicznej oraz dostępne na 

stronach MEN i innych stronach internetowych, materiały prezentowane w programach 

telewizji publicznej i radiofonii oraz materiały wybrane przez nauczycieli.  

Nauczyciele opierają się także na podręcznikach, ćwiczeniach i kartach pracy, które 

uczniowie już posiadają.  

Działania wychowawców i nauczycieli są prowadzone w oparciu o kontakt za pomocą 

urządzeń elektronicznych i telefonów (mejle, sms-y, mms-y, komunikatory społecznościowe, 

indywidualne konsultacje on-line) w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel.  

W nielicznych sytuacjach, gdy kontakt taki jest utrudniony, możliwe jest przekazywanie 

materiałów do nauki poprzez drukowanie ich przez szkołę i wyłożenie ich we wskazanym 

miejscu (stolik na I piętrze) do odbioru przez rodzica/opiekuna w godz. 9:00-13:00. 

 Przy organizacji pracy uczniów zwracana będzie uwaga na równomierne ich obciążenie  w 

poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości  

psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia 

wynikające ze specyfiki zajęć.  

Nauczanie będzie odbywać się z uwzględnieniem możliwości wszystkich uczestników tego 

procesu tj. psychofizycznych i technicznych (nie wszyscy nasi uczniowie mają dostęp do 

szerokopasmowego Internetu). 

Osobami koordynującymi organizację zdalnego nauczania w poszczególnych klasach  

są wychowawcy. 



W tej trudnej, nowej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy potrzebny jest nam spokój, 

wzajemne zrozumienie, a przede wszystkim budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród 

dzieci i młodzieży – Państwa dzieci a naszych uczniów.  

Pomóżmy im wszyscy zrozumieć własne, trudne emocje oraz emocje osób im najbliższych.  

 

 

 


