
WAŻNA INFORMACJA 

W związku z pozytywnym wynikiem nauczyciela, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Łańcucie oraz zgody organu prowadzącego 

informuję, 

że zajęcia w klasach I-III oraz przedszkolu w dniach: 

od 29 października 2020r. do 6 listopada 2020r.  

zostają zawieszone 

Dzieci będą kontynuować nauczanie w formie zdalnej: 

- klasy I-III – strona: e-lekcjemedlanc.pl ( materiały do samodzielnej   

pracy), Teams ( video-spotkania), dziennik elektroniczny,  

Zawiesza się w tym czasie zajęcia świetlicowe oraz kółka: muzyczne, 

szachowe i plastyczne oraz logopedię. 

Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-

wyrównawcze  będą prowadzone w formie ustalonej z Rodzicem 

uczestnika zajęć. 

- wychowankowie przedszkola: dziennik elektroniczny, propozycje 

ćwiczeń na maila rodzica. 

   Proszę Rodziców o obserwację zdrowia swoich dzieci oraz izolację od 

osób starszych. 

  W przypadku wzrostu liczby nauczycieli na zwolnieniu lekarskim 

tygodniowy plan lekcji może ulegać modyfikacji. 

 

--------- Poniżej poprzednie informacje dotyczące klas 4-8 (OBOWIĄZUJĄCE) --------------- 

   Edukacja zdalna dla uczniów klas IV-VIII będzie prowadzona 

zgodnie z poniższym Regulaminem. 



Regulamin  funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej w Medyni Łańcuckiej  

w razie zawieszenia zajęć  w klasach IV- VIII (nauczanie 

zdalne ) 

1. W czasie edukacji zdalnej uczniowie  klas IV-VIII pracują według 

tygodniowego planu lekcji na rok 2020/21 z wyjątkiem: kółek: polonistyczno- 

dziennikarskie, informatyczne, rozwijające kompetencje matematyczne, 

rozwijające zdolności z języka angielskiego, które w tym czasie zostają 

zawieszone. 

2.Zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, czyli: korekcyjno-

kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze będą  realizowane w formie 

ustalonej z prowadzącym. 

3.W czasie edukacji zdalnej wszyscy nauczyciele korzystają ze wspólnej dla 

wszystkich platformy Office 365, która umożliwia komunikację audiowizualną 

z uczniami  i spotkania z Rodzicami. 

4. Materiały do samodzielnej pracy uczniów oraz informacja o lekcjach na 

Teamsie będą zamieszczane na stronie e-lekcjemedlanc.pl dnia poprzedniego. 

5. Informacje dla Rodziców oraz oceny uczniów będą udostępniane poprzez  

e-dziennik. 

6. Postępy uczniów ( kartkówki, sprawdziany, odesłane prace  i zadania 

domowe) będą oceniane przez uczących zgodnie z zasadami WSO. 

7. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nadsyłania prac 

w terminach ustalonych przez uczących. 

W przypadku zgłoszonych przez ucznia problemów ( np. z internetem) istnieje 

możliwość przełożenia terminu przesłania zadania przez ucznia, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z uczącym. 

8. Nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych powinna być zgłoszona przez 

Rodzica w dzienniku elektronicznym w pierwszym dniu nieobecności. 

9. Nauczyciele w razie potrzeb zgłaszają dyrektorowi modyfikację programu 

nauczania dostosowując go do zdalnego nauczania (np. przestawianie działów, 

zmiana programu, itp.). 



10. Konsultacje rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia odbywają się 

telefonicznie, poprzez e-dziennik lub Teams w czwartki, w godzinach: 18.00-

19.00 

 

 

 

 

 

 


