
Drodzy Uczniowie! 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, 

 zdalne nauczanie, zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020r. 

 

W związku z powyższym od jutra, tj. 25 marca 2020r. nauczyciele będą kontaktowali się                       

z uczniami  w ramach obowiązującego planu lekcji w celu realizacji podstaw programowych                  

z poszczególnych przedmiotów.   
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku nauki, określonego              

w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez 

platformę moodle, dziennik elektroniczny, e- maile, Skype, Messenger, Office 365, Discord, lub inne 

komunikatory wskazane przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 
 
Obowiązują Was następujące zasady uczestnictwa w zajęciach: 
 

1. Systematyczny udział w lekcjach prowadzonych on-line. 
 

2. Ze względu na to, że podstawowym  źródłem kontaktu jest e - dziennik dlatego bardzo proszę               

o codzienne sprawdzanie i odbieranie wiadomości na Waszych kontach wysłanych przez nauczycieli 

zgodnie z planem lekcji.  
 

3. Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line oraz odbiór 

wiadomości w dzienniku elektronicznym stanowi potwierdzenie obecności na zajęciach, więc 

nauczyciel ma prawo wpisać obecność lub nieobecność.  

 

4. Zadania, prace i sprawdziany odsyłane drogą elektroniczną, będą oceniane wg kryteriów wskazanych 

przez nauczycieli, a oceny wpisywane do dziennika elektronicznego. 
 

5. Należy przestrzegać terminów wykonywania zadań i innych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 
 

6. W przypadku trudności z samodzielnym opanowaniem nowego materiału należy zgłosić ten fakt 

nauczycielowi uczącemu, który w ramach konsultacji udzieli wsparcia. Termin konsultacji nauczyciel 

ustala bezpośrednio z zainteresowanym uczniem lub rodzicem. 

 

7. Uczniów klas 4 zachęcam do  skorzystania z propozycji materiałów powtórzeniowych dostępnych na 

stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
 

8. Propozycje ocen rocznych w klasach maturalnych zostaną podane w dzienniku elektronicznym                  

do dnia 7.04.2020r. 
 

9. O realizacji zajęć praktycznych pracowników młodocianych (klasy wielozawodowe) decyduje 

pracodawca. 
 

10. Zajęcia w klasach wielozawodowych realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania 

teoretycznego młodocianych pracowników, będą realizowane na odległość.  

 

11. W każdej chwili można kontaktować się z pedagogiem  szkolnym poprzez e - dziennik. 

 



12. Należy regularnie śledzić i dokładnie czytać informacje i komunikaty przekazywane przez dyrektora , 

wychowawców i nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły. 

     13. Pamiętajcie o obowiązku przestrzegania bezpieczeństwa w sieci.  

 

 

Bardzo proszę o to, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności czy problemów kontaktować się jak 

najszybciej z wychowawcą, dyrektorem szkoły, wicedyrektorami lub nauczycielami uczącymi. 

 

Pozdrawiam i życzę Wam zdrowia 
 

Bogumiła Kluszczyńska 
Dyrektor GCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


