
KOMUNIKAT 3 z dnia 12.03.2020 r. 

 

Szanowni Państwo  

W związku z przygotowaniem szkoły do jej zamknięcia z dniem 16.03.2020r. i rozpoczęciem 
nauczania w trybie zdalnym On-line pragnę poinformować: 
 
KLASY I-III 

1. Materiały edukacyjne w formie karty pracy ucznia będą przekazywane rodzicom od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-8.30 za pośrednictwem wiadomości E-
dziennika. Dla rodziców nie posiadających dostępu do Internetu stosowna wiadomość 
wysłana zostanie za pośrednictwa MMS na wskazany w dzienniku numer telefonu 
rodzica. 
Dodatkowo nauczyciel wychowawca pełnić będzie dyżur w formie konsultacji dla 
rodziców w godzinach: 10.00-11.00 i 16.00-17.00. Kontakt z nauczycielem będzie 
dostępny za pośrednictwem E-dziennika, a dla rodziców bez dostępu do Internetu za 
pośrednictwem telefonu. 

KLASY IV-VIII 
1. Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w formie zdalnej on-line za pośrednictwem 

platformy edukacyjnej NUADU i Classroom Google według tygodniowego planu 
lekcyjnego. Uczniowie otrzymali stosowne loginy i kody dostępu do aplikacji. W 
przypadku nie wyrażenia zgody przez rodziców na korzystanie z tej formy 
prowadzenia zajęć edukacyjnych i korzystania z udostępnionych aplikacji rodzic 
informuje szkołę o braku wyrażenia zgody, w formie przesłanego oświadczenia za 
pośrednictwem E-dziennika na adres dyrektora szkoły lub pisemnie do sekretariatu 
szkoły. 

2. Realizowane tematy zajęć będą zapisywane w E-dzienniku lekcyjnym, a 
potwierdzenie frekwencji uczniów odbywać się będzie na podstawie zalogowania w 
aplikacji i udziału w zajęciach. Rodzice, którzy nie wyrażą zgody na udział uczniów w 
systemie zdalnym on-line będą mogli pobrać tematy realizowanych zajęć w 
sekretariacie szkoły po uprzednim kontakcie z nauczycielem prowadzącym bądź 
całkowicie odstąpić od obowiązku nauki. 

3. Na stronie internetowej szkoły opublikowana została instrukcja dotycząca korzystania 
z udostępnionych aplikacji edukacyjnych dla uczniów. Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z materiałami i udostępnionymi aplikacjami. Ponadto informuję, że 
planowane konsultacje dla rodziców mające odbyć się w najbliższy poniedziałek nie 
odbędą się z powodu zaleceń organów sanitarnych dotyczących ograniczenia 
organizacji spotkań, szkoleń. W przypadku pytań, wątpliwości bądź problemów 
technicznych zapytania proszę kierować do pana Tomasza Antoszka na adres 
tomasz.antoszek@leba.edu.pl 

4. Rodzice uczniów nie posiadający komputera, urządzenia mobilnego lub smartfonu z 
dostępem do Internetu będą mogli odebrać stosowny sprzęt w dniu 16.03.2020r. w 
godzinach 8.00-11.00 w sekretariacie szkoły. Zestawy będą wypożyczone na czas 
określony wyłącznie rodzicom po weryfikacji zgodnie z wynikami ankiet 
przeprowadzonych przez wychowawców klas. 
 

Szanowni Państwo, Rodzice, zarządzona przerwa i zamkniecie szkół to nie okres ferii i 
wakacji dla uczniów ale profilaktyka i izolacja uczniów w celu ograniczenia epidemii                      
„ koronawirusa”. Dla bezpieczeństwa Nas wszystkich powinniśmy pozostawać w domach i 
ograniczyć kontakty społeczne. Podjęte wysiłki przez szkołę i nauczycieli powinny zyskać 
akceptację Państwa. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi wychowankowie, nasi 



uczniowie, pozostawali o ile to możliwe w kontakcie ze szkołą, mieli zorganizowany, 
zaplanowany czas i obowiązki. 
Jesteśmy jedną z niewielu placówek, która podjęła wyzwanie nowoczesnej „Wirtualnej 
edukacji” dążąc do wspierania i zaangażowania naszych uczniów w trudnym okresie dla nas 
Wszystkich. 

Dyrektor szkoły: 
Maciej Barański 


