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INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

 PSP NR 31 W RADOMIU 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493) w Publicznej Szkole Podstawowej  

nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu od 25.03.2020 do odwołania 

wszystkie zadania Szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia oraz komunikowania się na odległość (zdalne nauczanie i komunikowanie 

się) poza miejscem stałego wykonywania tych zadań. 

W związku z obecną sytuacją zwracamy się z prośbą, aby zapewnić uczniom optymalne 

warunki do uczestniczenia w zajęciach m.in.  dostęp do komputera/laptopa/smartfona oraz 

Internetu. Prosimy również o monitorowanie zadań zleconych uczniom przez nauczycieli oraz 

terminów wykonania prac, jak również przestrzegania przez Państwa dzieci zasad 

bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. 

Nauczyciele są zobowiązani do wyznaczania realnych terminów wykonania prac domowych 

przez uczniów (z przynajmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem) z uwagi na możliwość dostępu 

ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych, jak 

również różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę 

nauki dziecka w domu. Bardzo prosimy  motywować dzieci do systematycznego uczenia się 

poza szkołą oraz zachęcamy do kontaktowania się z nauczycielami. Wszyscy nauczyciele 

będą wspierać wysiłki uczniów podczas kształcenia zdalnego i pomagać im  

w przezwyciężeniu ewentualnych trudności wynikających ze specyfiki tej formy nauczania. 

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają nowe obowiązki, więc musimy wzajemnie 

zrozumieć tę wyjątkową sytuację, wspierać się i komunikować między sobą przy pomocy 

Librusa lub telefonicznie. Służymy wszelką pomocą. 

 

O co prosimy ucznia? 

 

1. Każdego dnia uczeń musi zalogować się ze swojego konta uczniowskiego do dziennika 

elektronicznego Librus. Jeśli nie ma jeszcze dostępu, prosimy o skontaktowanie się jak 

najszybciej z wychowawcą i podanie adresu e-mail dziecka. 
2. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci, bezpiecznego oraz 

odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych. 

3. Po zalogowaniu się obowiązkiem ucznia jest odczytać wszystkie nowe wiadomości. 

4. W wiadomościach nauczyciele będą przekazywać informacje jak pracować w domu, co 

przeczytać, obejrzeć, rozwiązać. 

5. Należy zwracać uwagę na terminy realizacji każdej lekcji – uczeń będzie miał co najmniej 

2-3 dni na wykonanie zadań. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji i nie będziemy 

wymagać rzeczy niemożliwych, ani oceniać ucznia za brak możliwości wykonania 

zadania. Wspólnie wypracujemy sposób zaliczenia zadania. Prosimy o kontaktowanie się  

z nauczycielami w razie problemów. 

6. Uczeń powinien uważnie przeczytać wiadomość od nauczyciela i wykonać wszystkie 

polecenia. Temat można zapisać w zeszycie przedmiotowym, jeśli jest do tego przedmiotu. 
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7. Część zadań uczniowie będą wykonywać z użyciem internetu i komputera, część to 

zadania z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. Prosimy o dopilnowanie, aby dzieci 

odpoczywały od pracy przy ekranie.  

8. Jeśli nauczyciel napisał, że chce otrzymać wykonane zadanie – należy je odesłać  

na podany adres poczty elektronicznej nauczyciela. Każdy nauczyciel poda swój służbowy 

mail, na który uczniowie będą mogli przesyłać materiały. Jeśli nie można wykonać zadania 

na komputerze można wykonać je w zeszycie, zrobić zdjęcie rozwiązania i przesłać 

mailem do nauczyciela.  

9. Nauka to obowiązek, ale i przyjemność. Pozwólmy uczniom na wykorzystanie 

proponowanych przez nauczycieli stron do utrwalania wiadomości i umiejętności  

w postaci gier online.  

10. Monitorujmy czy dziecko pracuje samodzielnie i systematycznie – nie należy odkładać 

wszystkiego na ostatnią chwilę. Wspierajmy dzieci w wykonywaniu zadań, udzielajmy 

wskazówek, ale nie wyręczajmy ich.  

11. Jeśli nauczyciel powiadomi ucznia, że wkrótce odbędzie się sprawdzian prosimy  

o przekazanie informacji czy uczeń będzie mógł w wyznaczonym dniu punktualnie wziąć 

udział w sprawdzianie. 

12. Po otrzymaniu sprawdzianu uczeń powinien rozwiązywać zadania samodzielnie, bez 

wsparcia książek i internetu – ważne jest, żeby wiedział czy uczył się skutecznie. 

13. Po skończonym sprawdzianie w ciągu 10 minut należy przesłać wypełniony test na adres 

mailowy nauczyciela. 

14. Wszystkie oceny otrzymane za zadania wykonywane w najbliższym czasie będą miały 

wspólną kategorię – nauczanie zdalne. Nauczyciele będą regularnie oceniać i wpisywać 

do dziennika elektronicznego oceny uzyskane z poszczególnych zadań. 

15. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek trudności, pytania, potrzebę uzyskania dodatkowych 

informacji – prosimy kontaktować się z nauczycielami poprzez wiadomości na Librusie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


