
Drodzy Rodzice ! 

W związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 

i placówek oświatowych,  pragnę przekazać Państwu zasady kształcenia na 

odległość w naszej szkole. 

Wychowawcy ustalili już z Państwem formę komunikacji i drogę przekazywania 

materiałów do pracy w domu dla dzieci i uczniów (głównie drogą e-mail, 

komunikatorami, wdrażamy program Office 365). 

 

Nauczyciele oddziału przedszkolnego przygotowują dla swoich 

wychowanków propozycje planu dnia oraz materiały do pracy i zabawy. Będą też 

informować rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach  

i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Gdyby pojawiły się jakiekolwiek 

trudności, proszę informować o nich wychowawców lub dyrektora (e-mail: 

sp.winowno@spsk.edu.pl) 

 

Dla uczniów Szkoły Podstawowej został przygotowany  plan lekcji, który  

uporządkuje pracę uczniów i nauczycieli. Został on  wysłany przez wychowawców  

na Państwa adresy e-mailowe oraz umieszczony na stronie internetowej w zakładce 

#zostańwdomu - dla ucznia/rodzica - informator. Przed rozpoczęciem pracy, zgodnie 

z misją naszej szkoły proszę uczniów o modlitwę w intencji  Wspólnoty Szkolnej, oraz 

ustania epidemii korona wirusa w Polsce i na świecie .  

Proponuję (nie narzucam), aby w miarę możliwości uczniowie rozpoczynali 

lekcje o  godzinie 9.00 i po kolei opracowywali materiały przesłane wcześniej przez 

nauczycieli na każdy dzień.  Czas trwania lekcji zależy od indywidualnych możliwości 

każdego ucznia. Ważne jest również to, aby po skończonej lekcji uczeń miał chwilę 

przerwy. Po trzeciej godzinie lekcyjnej proponujemy trochę ruchu czyli w-f 

w warunkach domowych (codziennie po 30 minut).  Mając na uwadze zdrowie 

naszych uczniów nauczyciel informatyki przypomni im zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu, nauczyciele będą dobierać narzędzia kształcenia na 

odległość odpowiednie do wieku, możliwości i sytuacji rodzinnej ucznia. Do każdej 

zadanej pracy nauczyciel określi dokładnie czas i formę sprawdzenia wiedzy oraz 

postępów w nauce.  



Jeżeli w trakcie rozwiązywania zadań uczeń będzie miał trudności, może 

skonsultować się z nauczycielem w sposób wcześniej przez niego ustalony.  

   

Drodzy Rodzice wspierajcie i mobilizujcie do pracy swoje dzieci w tym trudnym 

czasie. Cały czas pracujemy nad doskonaleniem i szukaniem nowych form  

prowadzenia kształcenia na odległość. 

 

Zdaję sobie sprawę, że wszyscy zostaliśmy postawieni w zupełnie nowej  

i trudnej dla nas rzeczywistości, która wymaga od nas pełnej mobilizacji i współpracy. 

Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Wiem ile trudu kosztuje Państwa 

wychowanie i edukacja Waszych dzieci.  

Proszę być w stałym kontakcie z wychowawcami i zgłaszać wszelkie napotkane 

trudności. Będziemy starali się Państwa wspierać jak tylko będziemy mogli.  

 

Pozdrawiam 

Anna Madejska-Boleń 

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 


