
 

 

 

 

 

ZASADY I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA 

ODLEGŁOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10 IM. 

STANISŁAWA STASZICA 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 marca 2020 r. 



Podstawy prawne:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20.03.2020 r.  w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

Zadania dla uczniów: 

1. Wszyscy uczniowie obowiązkowo raz w tygodniu kontaktują się ze swoim wychowawcą. W 

sytuacjach trudnych i problematycznych kontaktują się niezwłocznie.  

2. Uczniowie są zobowiązani do utrzymywania systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi.  

3. Uczniowie przestrzegają terminów realizacji wyznaczonych przez nauczycieli.  

4. Uczniowie wykonują powierzone im przez nauczycieli zadania samodzielnie z należytą 

starannością.  

5. Jeśli ilość zadawanych zadań jest zbyt duża i przerasta możliwości ucznia, uczeń kontaktuje się z 

nauczycielem oraz wychowawcą.  

6. Czas poświęcony na wykonywanie zadań przy komputerze nie może przekraczać 4 godzin w ciągu 

jednego dnia. 

7. W sytuacjach bardzo trudnych uczniowie, tak jak zwykle kontaktują się z dyrektorem szkoły 

telefonicznie pod numerem tel.: 22 833 28 68 lub mailowo: ewastaszic10@onet.pl 

Zadania dla rodziców: 

1. Rodzice wspierają uczniów w realizacji codziennych zadań, motywują do systematycznej nauki, 

sprawują kontrolę nad bezpieczeństwem w sieci za pomocą odpowiednich narzędzi.  

2. Każdy rodzic obowiązany jest do systematycznego sprawdzania ocen swojego dziecka w dzienniku 

elektronicznym. 

3. Rodzice kontrolują czas pracy uczniów przy komputerze, który nie może  przekraczać 4 godzin 

dziennie.  

4. Rodzice systematycznie kontaktują się z wychowawcą, a w sytuacjach szczególnych niezwłocznie 

informują go o zaistniałych trudnościach. Wspólnie z wychowawcą ustalają sposób rozwiązania 

problemów.  

5. Rodzice w sytuacjach trudnych konsultują się również z pedagogiem szkolnym.  

6. W sytuacjach bardzo trudnych rodzice jak zwykle kontaktują się z dyrektorem szkoły telefonicznie 

pod numerem 22 833 28 68 lub mailowo: ewastaszic10@onet.pl 

7. W miarę możliwości rodzic angażuje się w proces edukacyjny dziecka.  
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