
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek 

oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 

19  w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów w systemie zdalnym. 

 

3. Realizacja treści programowych, w tym przekazywanie treści edukacyjnych, zadań, 

testów i  ćwiczeń odbywać się będzie poprzez platformę edukacyjną MOODLE I LO 

w Dąbrowie Tarnowskiej dostępnej na stronie www.lo-dabrowa.tarnow.pl/moodle/.  

Wszyscy uczniowie szkoły są zobowiązani w terminie do 25 marca 2020 r. do 

założenia konta imiennego na platformie i realizowania zlecanych przez nauczycieli 

zadań. Platforma posiada opcję pracy offline. 

 

4. Za pomocą platformy nauczyciele będą przekazywać źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć, a w szczególności materiały własne oraz udostępnione przez CKE, 

portal e-podręczniki, TVP Kultura, stronę Małopolskiego Kuratora Oświaty itp.  

5. Ponadto nauczyciele będą komunikować się z uczniami w wybrany przez siebie 

sposób (e-dziennik, mail, grupa społecznościowa, inne platformy edukacyjne, e- 

podręczniki itp.) Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele, 

informując o tym uczniów i rodziców za pośrednictwem e-dzienika lub platformy 

MOODLE. 

6. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu.  Nauczyciel w dowolnym 

czasie uzupełni frekwencję w dzienniku, jeżeli pojawią się takie przesłanki, jak np.: 

logowanie się na platformie MOODLE do danego kursu, potwierdzenie odczytania 

wiadomości, przesłanie materiałów do oceny w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela,  nawiązanie kontaktu z nauczycielem w sposób przez niego ustalony. 

Wystarczy jedna z w/w metod dokumentowania obecności, aby uznać, że uczeń 

uczestniczył w zajęciach. 

 

7. Monitorowanie oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów odbywać się 

będzie poprzez: 

1) rozwiązywanie testów, sprawdzianów itp. umieszczonych na platformie 

moodle. 

2) przesłanie rozwiązań w formie zdjęć, skanu, e-maila lub wiadomości w 

dzienniku; 

3) odpowiedzi ustnej podczas e-konferencji.  

W przypadku ograniczeń sprzętowych uczniów dopuszcza się inny sposób 

komunikacji np. telefonicznie, przez komunikator społecznościowy. 

 

8. Nauczyciele zobowiązani są do wpisywania na bieżąco ocen w dzienniku 

elektronicznym Niepodjęcie aktywności w czasie wyznaczonym przez nauczyciela i 

wynikające z tego niewykonanie zadanej pracy jest podstawą do wystawienia oceny 

cząstkowej niedostatecznej. 

 

9. W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuje wychowawcę 

ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem. 

 



10. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji zawierać będą treści 

nauczania z podstawy programowej i będą: 

1) zgodne z tygodniowym planem lekcji, 

2) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb 

edukacyjnych. 

 

11. W celu przeprowadzenia konsultacji rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami 

za pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie, jeżeli nauczyciel udostępnił 

swój prywatny nr telefonu.  

 

 

 


