
 

Szanowni Państwo 

Zgodnie z decyzją rządu okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w szkołach trwa do świąt wielkanocnych. Jednak od 25 marca obowiązuje nowe 

rozporządzenie ministra edukacji, zgodnie z którym nauczyciele mają 

realizować podstawę programową oraz oceniać uczniów. 

Szanowni Państwo wszyscy stanęliśmy przez nową rzeczywistością i nowymi 

wyzwaniami, jednak pamiętajmy, że najważniejszym priorytetem jest zdrowie 

nas wszystkich. 

W związku z nowym rozporządzeniem przyjęliśmy następujące zasady 

funkcjonowania i organizacji nauki w najbliższym czasie. Jest to plan pracy 

tygodniowej dla uczniów z poszczególnych przedmiotów: 

 

Język polski - Poniedziałek , Środa 

Matematyka - Wtorek, Czwartek 

Język angielski - Czwartek klasy I-VII,  

Język angielski - Poniedziałek, Czwartek klasy VIII 

Język niemiecki, Język kaszubski - Piątek 

Historia/WOS -Środa 

Chemia/Fizyka - Piątek 

Biologia/Przyroda - Wtorek 

Geografia - Wtorek 

Plastyka/Muzyka - Piątek 

Technika/EDB - Piątek 

Religia/WF - Poniedziałek 

Informatyka - każdego dnia 

Edukacja Wczesnoszkolna - poniedziałek - piątek 



Oddziały przedszkolne - prace w formie zabawowej poniedziałek - piątek 

Zatem przedmioty wiodące to 2 godz./tygodniowo zajęć , pozostałe 1 godzina 

tygodniowo. 

Nauczyciele przekazują informacje na temat lekcji , materiały , zadania do 

realizacji online przez dziennik elektroniczny. Są też do dyspozycji rodziców i 

uczniów poprzez dziennik, email, telefon. 

Nauczyciele świetlicy, wychowania fizycznego będą przesyłać zadania, które 

pozwolą uczniom odpocząć od komputerów i internetu, a spędzić czas w innej 

formie. 

Pedagodzy, psycholodzy są do Państwa dyspozycji przez dziennik 

elektroniczny, w sytuacjach kiedy potrzebny będzie kontakt telefoniczny proszę 

umówić się z nimi przez wspomniany dziennik. 

Informacje o ocenianiu 

Do przerwy świątecznej nauczyciele z przedmiotów, które są 2 razy w tygodniu 

mogą wystawić max. dwie oceny, natomiast pozostali max. jedną.  

Do piątku 27 marca prześle Państwu hasła i loginy do platformy edukacyjnej 

ministerstwa epodręczniki, z którego uczniowie i nauczyciele będą mogli 

korzystać w nauce online. 

Szanowni Państwo, jeżeli będą jakieś problemy lub kłopoty proszę pisać i 

informować nas o tym. Cały zespół nauczycieli jest do Państwa i Uczniów 

pomocy. 

Jeżeli w jakiejś rodzinie jest problem ze sprzętem komputerowym, to proszę 

bezpośrednio mnie o tym poinformować - spróbujemy pomóc. 

O wszelkich zmianach i nowych informacjach będziemy Państwa i Uczniów 

informować. 

 Robert Aszyk 


