
 

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE  REALIZACJI ZADAŃ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM.  KONSTYTUCJI 3 MAJA W JAŚWIŁACH 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczegółowych w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

 

1. W okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. szkoła jest 

zamknięta. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia będą realizowane uwzględniając w szczególności : 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególne dni tygodnia  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu zgodnie z rozkładem zajęć 

obowiązującym dotychczas   

c) łączenie  przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia  

d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  

3. Źródła  i materiały niezbędne do realizacji zajęć: 

a) podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne  wypożyczone przez uczniów  

na rok szkolny 2019/2020   

b)  materiały zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej- 

epodręczniki  ( hasła i loginy dostępu do platformy zostaną  przesłane 

uczniom przez wychowawców klas) 

c) materiały zamieszczone na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                    

i okręgowych komisji egzaminacyjnych 

d) materiały prezentowane  w programach publicznej telewizji i radiofonii 

e) inne niż wymienione w lit. a-d wskazane przez nauczyciela w zakładce 

Materiały Edukacyjne na stronie szkoły.  

4. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach będzie odbywało się poprzez dziennik 

elektroniczny  lub  kontakt telefoniczny. 

5. Formy i terminy konsultacji z nauczycielem  prowadzącym zajęcia: 

a) zostaną określone i prowadzone przez nauczyciela z wykorzystaniem 

dostępnych uczniowi i rodzicom środków komunikacji elektronicznej.    



6. Uczeń jest zobowiązany podejmować aktywności określone przez 

nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem         

i dających podstawę do oceny jego pracy. 

7. Wszystkie sprawy załatwiane są wyłącznie drogą: 

a) telefoniczną    tel. 85 7278050 /  85 7278052 

b) mailową  

sekretariat@jaswily.pl 

b-komosa@wp.pl 

           w godzinach 8.00-16.00  

 

  Beata Komosa  

  Dyrektor szkoły  
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