
 
Godzina wychowawcza – 30.03  
 
Kochanie jak wiecie od środy 25 marca 2020 r. rozpoczęliśmy kształcenie na odległość. W 
związku trochę nowych informacji i powtórzenie tych najważniejszych. 
 

1. Zasady organizacji i kształcenia na odległość, znajdują się w rozporządzeniu 
umieszczonym na stronie szkoły – zapoznajcie się z nim, ponieważ Was obowiązuje.  

2. Dziś w nieco późniejszych godzinach wyślę Wam za pośrednictwem idziennika loginy 
i hasła do platformy edukacyjnej „epodręczniki. Być może Wasi nauczycieli będą 
chcieli z niej skorzystać.  

3. Przypominam, że pracujecie według tymczasowego planu lekcji. Oznacza to, że w 
danym dniu będą dostępne na stronie szkoły i przesłane idziennikiem materiały z 
danego przedmiotu. Kolejność i czas przedmiotów w planie nie jest obowiązująca. 
Pracujecie we własnym tempie, w dowolnym czasie i w dowolnej kolejności. Forma 
waszej pracy zależeć będzie od materiałów z danego przedmiotu. Nauczyciele mogą 
umawiać się na „lekcje/konferencje/spotkania” online.  

4. Jeśli będziecie mieć pytania do nauczycieli, to będą on dostępni w godzinach z 
dotychczasowego planu – korzystajcie z komunikatora lub innej stosowanej wcześniej 
formy kontaktu. 

5. Dnia dzisiejszego każdy z Was powinien się załogować na dzienniku i odebrać 
materiały z przedmiotów. Będę to sprawdzać Waszą aktywność i na tej podstawie 
liczyć frekwencję.  

6. Kolejna ważna sprawa: dalej obowiązuje Was wypełnianie dzienniczków praktyk. Do 
końca tygodnia tj. 03.04 czekam na zaległe dzienniczki, do 10.04 za miesiąc marzec. 
Przesyłajcie skany lub zdjęcia na adres e-mailowy: marta.matem@interia.pl 

7. Niestety przyszedł ten moment, że w przypadku nie dostarczenia dzienniczków 
będziecie otrzymywać upomnienia za niewypełnianie swoich obowiązków a 
skutkować to będzie obniżeniem zachowania. Przypominam, że to zachowanie będzie 
widniało na świadectwie ukończenia szkoły. 
 

 
Bardzo się cieszę, że duża większość z Was stara się na bieżąco odpowiadać na moje pytania. 
Za co bardzo dziękuje. Nauczanie zdalne nie jest proste, ale mam nadzieję, że wspólnie 
podołamy temu zadaniu. Dbajcie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz swoich bliskich. W 
razie jakikolwiek pytań wiecie gdzie mnie szukać  
 

Pozdrawiam Marta Małaszyńska 
 


