
Szanowni Państwo! 

Przekazuję Państwu informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przez szkołę w okresie jej 

czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

1. Nauczycieli i uczniów obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan zajęć obejmujący 

wszystkie obowiązkowe przedmioty (zajęcia) ujęte w ramowych planach nauczania. 

2. Nauczyciele obowiązani są realizować podstawę programową z każdego przedmiotu. 

O wyborze źródeł, metod i materiałów do realizacji zajęć decyduje nauczyciel 

prowadzący. Tematy lekcji będą wpisywane do dziennika elektronicznego. 

3. Nauczyciele wg swojego planu zajęć publikują na tablicach utworzonych dla 

poszczególnych klas (trello.com) zadania na dany dzień oraz wpisują godziny zajęć 

prowadzonych w formie videochatów. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do 

zamieszczenia informacji o swoich zajęciach najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. 

Informacja dotyczą spotkania na videochacie będzie publikowana co najmniej jeden dzień 

wcześniej. 

4. Formy pracy uczniów, które podlegają ocenie, to przede wszystkim: prace wykonane 

przez uczniów i przesłane do nauczyciela w wyznaczonej formie i terminie,  dodatkowe, 

zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez chętnych uczniów, 

aktywność uczniów podczas kontaktów z nauczycielami, testy online i inne formy 

sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów ustalone przez prowadzącego nauczyciela. 

Obowiązuje pełna skala ocen. 

5. Podstawowym kanałem kontaktu nauczycieli z rodzicami i uczniami jest dziennik 

elektroniczny. Wskazane jest także tworzenie grup na różnych komunikatorach, kontakt 

poprzez pocztę elektroniczną czy media społecznościowe. Nauczyciele deklarują swoją 

codzienną dostępność dla rodziców i uczniów w godz. 8-15. 

6. W przypadku braku dostępu do Internetu należy poinformować o tym fakcie nauczyciela 

prowadzącego. Dopuszcza się wówczas kontakt sms-owy, mms-owy. O wszystkich 

problemach technicznych należy na bieżąco informować wychowawcę/nauczyciela 

wykorzystując do tego przyjęte metody komunikacji. 

7. Kontakt ze szkołą: 

email: sekretariat@spoleczna.edu.pl 
email: liceum@spoleczna.edu.pl 

tel.:  500 289 305  (budynek przy al. IX Wieków) 

tel.:  502 354 827  (budynek przy ul Wesołej) 

kontakt z dyrektorem Ryszardem Nazimek - poprzez dziennik elektroniczny. 

 

Z poważaniem: 

Ryszard Nazimek 
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