
   
 
 
 
 
 

Toruń, dn. 24.03.2020 r. 

 
 

 
Informacja o organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 8 

od dnia 25.03.2020 roku 
 
 

1. Każdy nauczyciel realizuje lekcje zgodnie z obowiązującym planem lekcji poprzez 
umieszczenie w przeddzień wpisu w e-dzienniku w module praca domowa w celu 
realizacji podstawy programowej. 

 
 

 
2. W przypadku braku dostępu ucznia do komputera/internetu należy opracowane 

materiały przekazać do sekretariatu, gdzie są drukowane i zostają wysłane pocztą. 
Rodzic zwrotnie przesyła materiały na adres szkoły. Następnie sekretariat odsyła 
materiały do nauczyciela. 
 
 
 

 
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z rewalidacji, zajęcia z obcokrajowcem oraz logopeda 

przesyłają dzieciom/rodzicom treść zadań do pracy samodzielnej (umiarkowane ilości). 
Te materiały nauczyciel wysyła do rodzica/ucznia  przez e-dziennik-moduł praca 
domowa; za te zajęcia uczeń nie jest oceniany. 
 Nauczyciele świetlicy w uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy przygotowują zestawy 
(z podziałem na 2 grupy wiekowe I-III i IV-V) zadań kreatywnych, gier, zabaw, 
doświadczeń, krzyżówek, filmów edukacyjnych itp. Wyznaczona przez kierownika 
świetlicy osoba przesyła taki link z propozycjami do rodziców klas I-III i IV-V  
minimum 1 raz w tygodniu: np. w każdą środę. 
 

 
4. Pomoc psychologa i pedagoga polega na oferowaniu uczniom/rodzicom różnych form 

wsparcia i kontaktu np. poprzez : 
a) czaty z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
b) zajęcia z uczniami on-line  
c) rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami  
d) opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy  
e) prowadzenie komunikacji on-line z uczniami  

 
Kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, 
komunikatorów, dziennika elektronicznego, rozwiązań chmurowych itd. 

 

 



5. Nauczyciele monitorują postępy uczniów w następujący sposób: 

wysyłają uczniom zestawy zadań, tematy prac pisemnych, prezentacji, określając 
czas realizacji i formę przekazania informacji zwrotnej (odesłanie mailem lub przez 
umieszczenie w chmurze, na platformie, wpisanie odpowiedzi w treść maila lub przez 
e-dziennik i inne dostosowane do możliwości uczniów). 

 

6. Oceny umieszczane są na bieżąco w e-dzienniku do wglądu dla ucznia i rodziców. 

 

7. Dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć należy do nauczyciela.  

 

8. Ze względu na trudny czas w miarę możliwości należy nawiązać życzliwy kontakt z 
uczniem, służyć pomocą i wsparciem. 

 

9. Konsultacje nauczycieli z rodzicami odbywają się za pomocą e-dziennika, możliwy jest 
kontakt telefoniczny lub on-line po uzgodnieniu godziny z nauczycielem. 

 
 
 
 
 
 


