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Informacja o realizacji zdalnego nauczania w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu 

Szkół w Rabce-Zdroju wprowadza w okresie od 25 marca 2020r. do 8 kwietnia 2020r. realizację zadao 

Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd oraz sposób komunikacji 

nauczycieli z uczniami oraz rodzicami. 

1. Komunikacja rodziców z nauczycielami. 

W okresie obowiązywania ograniczenia komunikowania się bezpośredniego sposobem komunikacji 

rodzica z nauczycielem oraz szkołą jest wyłącznie komunikacja telefoniczna oraz komunikacja z 

wykorzystaniem dziennika elektronicznego Synergia Librus. 

2. Metody i techniki nauczania zdalnego oraz komunikowanie się z uczniami. 

Metody komunikacji: 

 Każdy z nauczycieli Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju od dnia 25 marca 2020r. realizuje materiał 

nauczania zgodnie z rozkładem zajęd z wykorzystaniem technik i narzędzi pracy zdalnej. 

 Każdy z nauczycieli Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju do dnia 24 marca 2020r. przesyła do 

uczniów i rodziców informację o sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub 

rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.  

 Nauczyciele przekazują uczniom informacje oraz instrukcje do realizacji zadao poprzez 

dziennik elektroniczny Librus. 

 Pliki z zadaniami przesyłane są w postaci linków do pobrania z dysku sieciowego np. Dysk 

Google, OneDrive lub na adres e-mail udostępniony i wskazany przez ucznia. 

 Komunikacja poprzez portale społecznościowe realizowana jest z wykorzystaniem 

zamkniętych klasowych grup. Informacja o przesyłanych plikach dla zamkniętej grupy 

klasowej w  portalu społecznościowym jak i ewentualne dodatkowe wiadomości wysyłane 

poprzez komunikator umieszczana jest odpowiednio wcześniej w dzienniku elektronicznym 

Librus. 

 Nauczyciel może udzielad konsultacji audiowizualnych z wykorzystaniem aplikacji np. Skype, 

Discord itp.. Informacja o  dostępności nauczyciela na wideokomunikatorze musi byd 

wcześniej  zamieszczona w dzienniku elektronicznym. 
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3. Nauczanie zdalne – metody kształcenia: 

Z uwagi na ograniczona możliwośd komunikacji z uczniami zalecanymi metodami i narzędziami pracy 

jest: 

 Przesyłanie uczniom do pobrania materiałów i opracowao nauczycieli wykorzystywanych do 

prowadzenia lekcji z obowiązkiem zapoznania się z nimi przez uczniów, a następnie na ich 

podstawie przesyłanie dwiczenia, zadania, testu, arkusza z pytaniami kontrolnymi. 

Wypełniony przez ucznia test/ arkusz pytao kontrolnych/zadanie jest przez ucznia odsyłany 

nauczycielowi zgodnie z ustalonym powyżej sposobem komunikacji i jest podstawą do 

wystawienia oceny. 

 Przesyłanie uczniom linku do kanału na youtube gdzie zamieszczony jest 

film/webinarium/wykład, z obowiązkiem odsłuchania/obejrzenia przez ucznia  a następnie na 

podstawie tych treści przesłanie zadania, referatu, testu, arkusza z pytaniami kontrolnymi. 

Wypełniony przez ucznia test, arkusz pytao kontrolnych, wykonane zadanie jest przez ucznia 

odsyłany nauczycielowi zgodnie z ustalonym powyżej sposobem komunikacji i jest podstawą 

do wystawienia oceny. 

 Przesłanie uczniom linku do testów online np. www.e-zawodowe.pl z instrukcją wykonania 

testu online. Uczeo przesyła informację zwrotną o rezultacie w postaci zrzutu ekranu. 

 Referat, prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów na zadany temat przesłana 

nauczycielowi droga elektroniczną. 

Wszystkie powyższe metody pracy zdalnej dokumentowane są korespondencją w dzienniku 

elektronicznym, a realizowane przez ucznia zadania stanowią podstawę do wystawienia ocen z 

realizowanego bieżącego materiału zgodnie z podstawą programową. 
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