
Szanowni Państwo! 

          W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii oraz zgodnie z regulacjami prawnymi MEN okres ograniczenia 

funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica  w Kutnie, a tym samym zawieszenie zajęć 

lekcyjnych na terenie szkoły, ulega przedłużeniu do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

            W związku z powyższym, w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. będą odbywać się    

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauka podczas 

kształcenia na odległość będzie realizowana  z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, 

komunikatorów internetowych oraz za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Sposób 

komunikowania się z uczniami i forma prowadzenia zajęć jest indywidualnie dobierana przez 

każdego z nauczycieli i uzgadniana w porozumieniu z uczniami. Pracować będziemy zgodnie                  

z tygodniowym planem zajęć, ograniczając treści nauczania do podstawy programowej, 

mając na uwadze równomierne obciążenie uczniów i ich możliwości psychofizyczne. 

Nauczyciele będą przekazywali materiały i wskazówki  do samodzielnej pracy w domu. Każdy 

uczeń może kontaktować się z nauczycielem w trakcie prowadzonych zajęć i po ich 

zakończeniu na zasadach i za pomocą uzgodnionych z nauczycielem komunikatorów. 

Nauczyciele, psycholog i pedagog szkolny będą wspierali uczniów w tym wyjątkowym czasie. 

        Udział uczniów i ich postępy w zajęciach będą monitorowane, a praca oceniania według 

zasad przyjętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Nauczyciele wskażą uczniom, 

która forma aktywności będzie oceniana i w jaki sposób. Oceny będą umieszczane                  

w dzienniku elektronicznym.  Będą  Państwo mogli na bieżąco sprawdzać wyniki swoich 

dzieci za pośrednictwem dziennika Librus oraz kontaktując się telefonicznie z wychowawcą 

klasy. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do  dziennika elektronicznego można go uzyskać, 

zgłaszając potrzebę wychowawcy. 

       Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, 

wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace, regularnie sprawdzać pocztę 

elektroniczną, wiadomości w dzienniku Librus oraz śledzić komunikaty na stronie 

internetowej szkoły. Poważne i rzetelne potraktowanie nauki na odległość, systematyczny 

udział w zajęciach zdalnych jest niezbędny w celu zrealizowania programów nauczania,                  

a w szczególności przygotowania  się do tegorocznego egzaminu maturalnego oraz 

zawodowego. 

      Jesteśmy świadomi, że mogą wystąpić różnorodne problemy techniczne m.in.                            

z przesyłaniem danych, logowaniem, dostępem do Internetu. Nas też one dotyczą, dlatego 

prosimy zachować spokój, uczniowie wykonają swoje zadania po ich ustąpieniu. 

       Drodzy Rodzice, jesteśmy przekonani, że  nasze wspólne działania   umożliwią właściwy 

przebieg zdalnego nauczania i właściwe wykorzystanie tego czasu przez uczniów. Proszę, 

abyście Państwo przypominali swoim dzieciom o zachowaniu zasad bezpiecznego 

korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.  



       Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie swoich dzieci, zrozumienie  

i  współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.  

                                                               Z wyrazami szacunku  

p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 1  

       im. St. Staszica w Kutnie 

mgr Agnieszka Wajgner-Matusiak 
 

 

 


