
Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuławkach 

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie! 
 

W dniach od 9 do 29 listopada 2020 roku obowiązuje kształcenie na odległość we wszystkich 

klasach. Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie, na terenie szkoły. Praca świetlicy odbywa się  

w dotychczasowym trybie. 
 

Zasady funkcjonowania kształcenia na odległość  

w Szkole Podstawowej w Tuławkach od 9 do 29 listopada 2020r. 

 
1. Współpraca nauczycieli z uczniami oraz rodzicami będzie się odbywać za pomocą platformy 

Google MEET oraz dziennika elektronicznego Librus. 
2. Zajęcia będą się odbywać według dotychczasowego planu lekcji w bezpośredniej łączności                

z uczniami – lekcje online. W celu zminimalizowania czasu pracy uczniów przed ekranem 

komputera dopuszcza się pracę łączoną: online oraz pracę własną ucznia, według schematu np. 30 

minut lekcji online z nauczycielem, 15 minut pracy własnej ucznia. W klasach 1 -3 czas przerw 

reguluje wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

3. Nauczyciel może wymagać od ucznia przesłania pracy za pomocą ustalonych komunikatorów. 

Uczniowie będą oceniani wg szkolnych zasad oceniania zapisanych w Statucie Szkoły                           

z uwzględnieniem następujących modyfikacji: 
- ocenianiu podlegają karty pracy, zdjęcia wytworów uczniów, wypowiedzi pisemne przesłane 

przez uczniów do nauczyciela, odpowiedź ustna ucznia w czasie zajęć online, 

- nauczyciel ocenia przede wszystkim stopień zaangażowania ucznia oraz staranność pracy, 

- jeśli uczeń ma problemy ze zrozumieniem treści, nauczyciel ma obowiązek udzielać mu 

informacji zwrotnych, jak może poprawić błędy i dopiero wówczas ocenić jego pracę, 

- nauczyciel nie może postawić oceny niedostatecznej za niedostarczenie pracy przez ucznia, 

zadaniem nauczyciela jest ponowne skontaktowanie się z uczniem, mobilizowanie go do pracy  

i poszukanie sposobu przesłania prac; w przypadku stwierdzenia braku odpowiedzi ucznia  

i rodzica po dwukrotnej próbie komunikacji, zostanie to odnotowane w postaci oceny 

niedostatecznej. 

Informowanie o postępach i ocenach odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego.  

4. Monitorowanie obecności uczniów podczas zajęć online: 

- obecności uczniów będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym na podstawie 

uczestnictwa w lekcji online, 

- nieobecności spowodowane chorobą lub problemami technicznymi muszą być 

usprawiedliwione przez rodziców, 

- uczniowie nieobecni na zajęciach online z powodu problemów technicznych mają obowiązek 

nadrobić zaległości do następnej lekcji, w przypadku dłuższej nieobecności z powodu choroby 

uczeń nadrabia zaległości w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5. Pedagog szkolny pracuje zgodnie z dotychczasowym planem zajęć i zaprasza do kontaktu 

wszystkich rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny, platformę MEET. 

6. W klasie VIII dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 
7. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości 

realizowania zajęć online w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: 1) zorganizować 

zajęcia w szkole lub 2) umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość na terenie szkoły. 
8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których 

rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.  
 

 



 

Praca sekretariatu w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły  

pozostaje bez zmian. 
 

Godziny pracy sekretariatu:  7
00

 - 15
00

 

Tel. 89 513-02-26 

Adres mail: zstulawki@tlen.pl 

Strona szkoły:  www.zstulawki.ehost.pl 

 

W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę rodziców o kontakt z wychowawcą. 

Zapraszam też do kontaktu we wszystkich innych sprawach związanych z nauczaniem zdalnym. 
 

Dyrektor szkoły 
 


