
 

 
Komunikat o sposobie i trybie realizacji kształcenia zdalnego 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego  
w Nowym Tomyślu 

 
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 z 
dniem 25 marca mamy obowiązek realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. 
W związku z powyższym przekazuję informację o sposobie i trybie realizacji kształcenia 
zdalnego. 

1. Podstawowym kanałem realizacji podstawy programowej, dokumentowania pracy, 
kontroli i klasyfikacji jest dziennik Librus Synergia. Nauczyciel prowadząc zajęcia 
zdalne, wpisuje temat, odnotowuje obecność uczniów (na podstawie ich aktywności), 
ocenia wykonaną pracę. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez 
nauczyciela potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem dają podstawę 
do oceny pracy ucznia.  

2. W procesie dydaktycznym, wykorzystujemy w pełni pakiet Office 365 wraz z 
dostępnymi narzędziami jak poczta elektroniczna, Teams, Forms i inne aplikacje 
pakietu.  

3. Zalecamy także wykorzystanie platform rekomendowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej - epodreczniki.pl, serwisów Centralnej i Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej (cke.gov.pl, oke.poznan.pl), PIONIER RESEARCH & CLASSROOM i 
innych wskazanych przez nauczyciela.  

4. Dobór metod pracy przez nauczyciela zależy od rodzaju prowadzonych zajęć, ich 
specyfiki oraz celów i treści.  

5. W celu ułatwienia uczniom realizacji zadań oraz nadzoru rodziców, nauczyciele w 
dzienniku Librus Synergia planują tygodniowy zakres treści nauczania do 
zrealizowania w poszczególnych oddziałach (wybieramy: lekcje, zaplanuj, wybierz lub 
wpisz temat lekcji, zapisz, następnie przygotuj materiały do lekcji – możemy dodać 
notatki, prezentacje, filmy, zdjęcia, dokumenty, linki do ćwiczeń interaktywnych, 
odnośniki do materiałów w Teams, Forms itp., ( Wskazówki -  poradnik: Nauczyciele 
pkt.3  Planer lekcji* https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/nauczanie-zdalne-z-
wykorzystaniem-synergii-poradnik ).  

6. W planowaniu i prowadzeniu zajęć nauczyciel uwzględnia zasady higieny pracy, w myśl 
których uczeń nie powinien spędzać przed komputerem więcej niż połowę czasu 
jednostki lekcyjnej, a zadania domowe powinny być ograniczone do minimum.  

a. Uczniowie powinni otrzymywać małe porcje materiału z poszczególnych 
przedmiotów - do przepracowania w skali tygodnia.  



b. Nauczyciel powinien pomóc uczniom zaplanować pracę nad wykonaniem 
zadań; wskazać, jak można podzielić je na mniejsze porcje; określić, ile czasu 
może im zająć realizacja poszczególnych partii zadań i materiału.  

c. Samodzielna praca ucznia nie powinna zajmować więcej czasu niż przewiduje 
to tygodniowy rozkład zajęć. Należy wziąć pod uwagę to, że samodzielne 
zrozumienie tematu zajmie uczniom znacznie więcej czasu niż przejście przez 
ten proces w czasie lekcji, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.  

7. Monitorowanie pracy ucznia odbywa się na podstawie aktywności w dzienniku Librus 
Synergia (statystyki logowań), wykonanych zadań i prac, udziału w lekcjach online, 
quizach, testach itp., aktywności w grupach zadaniowych, zaangażowania w pracę 
grupową, aktywności na platformie Office 365, zwłaszcza w aplikacji MS Teams. 

8. Konsultacje z rodzicami odbywają się online za pomocą systemu wiadomości w 
dzienniku Librus Synergia lub z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej. 

9. Monitorowanie pracy nauczycieli odbywa się w oparciu o analizę dokumentacji w 
dzienniku Librus Synergia (realizacja planu lekcji) oraz wpisów w pozycji „Dodatkowe 
godziny nauczycieli” w kategorii „praca zdalna”. 

 
 

Nowy Tomyśl, 24 marca 2020 
 
 
 


