
KOMUNIKAT MEN z dnia 23.10.2020r. 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół 

ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów 

kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania 

szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do 

niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą 

funkcjonowały bez zmian. 

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne 
Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.  
Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 
Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół 
specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym 
okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach 
ponadpodstawowych. 
Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością 
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli 
uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne 
lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

 ---------------------------------------------- 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W ZGIERZU. 

Szanowni Rodzice, 

w piątek 23.10.2020r. osobiście przypomniałem wszystkim uczniom klas IV-VIII następujące zasady 

obowiązujące podczas nauczania zdalnego:  

1. Wszystkie zajęcia w klasach IV-VIII odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem 

nauczania z uwzględnieniem przerw między poszczególnymi lekcjami. 

2. Obowiązującą platformą do nauki zdalnej jest Teams Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu. 

3. Każdy nauczyciel będzie prowadził zajęcia zgodnie z planem lekcji, wykorzystując platformę 

Teams w formie zindywidualizowanej w zależności od specyfiki przedmiotu i decyzji 

nauczyciela. 

4. Nauczyciel ma możliwość wykorzystywania innych platform wspierających niemniej wszystkie 

treści obowiązujące ucznia będą zamieszczane na ww. platformie.  

5. Każdy uczeń ma obowiązek logowania w Teams zgodnie z planem lekcji danej klasy. 

6. Obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych uzależniona będzie od logowania oraz aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach. 

7. Uczeń ma obowiązek wykonać określone zadania w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

8. Oceny otrzymane przez uczniów w trakcie nauczania zdalnego są obowiązujące w roku 

szkolnym 2020/2021. 

9. Wszelkie sprawy dotyczące realizowanych tematów lekcyjnych powinny być wyjaśniane  

w pierwszej kolejności z: 

- nauczycielem przedmiotu; wychowawcą, dyrektorem. 



10. W przypadku absencji nauczyciela w trakcie nauczania zdalnego oraz braku możliwości 

zorganizowania zastępstwa doraźnego uczniowie będą zwolnienie z danej lekcji, co nie 

wpłynie na ich frekwencje. 

11. Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. 

12. Rodzice nie mogą udostępniać swoich danych logowania dzieciom. 

13. Uczeń może uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego po zgłoszeniu takiej prośby przez 

rodzica do wychowawcy klasy (uczeń powinien posiadać inny adres mailowy niż rodzic). 

14. Treści zamieszczane w dzienniku elektronicznym na platformie UONET w zakładce „zadania 

domowe” będą miały charakter informacyjny dla rodziców.  

15. Wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą korzystać ze wsparcia pedagoga pani Pauliny 

Janiszewskiej oraz psychologa pana Macieja Wichrowskiego. 

16. Biblioteka szkolna będzie pracować stacjonarnie. 

17. Uczniowie klas IV-VIII mogą zgłaszać prośbę o przygotowanie książek do wypożyczenia, 

wysyłając wiadomość do p. Katarzyny Pęzik na adres: sp10biblioteka@gmail.com  

w treści wpisując: imię i nazwisko, klasa, tytuł i autor książki. 
18. Wszelkie sprawy dotyczące biblioteki należy ustalać z panią Katarzyną Pęzik. 

19. Lekcje prowadzone przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu nie mogą być 

wykorzystane i publikowane poza platformą Teams Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu. 

20. Każdy nauczyciel i uczeń są objęci ochroną danych osobowych RODO. 
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