
WAŻNA INFORMACJA 

Informacja Dyrektora szkoły o pracy zdalnej nauczycieli i kontaktach z uczniami 
w sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych. 

 
W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie naszej 

szkoły: Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie realizują zajęcia 
dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu strony 

internetowej naszej szkoły, Facebooka czy innych nośników wybranych przez 
nauczycieli. 

 Zawieszenie zajęć nie może być traktowane jako okres ferii. Nauczyciele w tym czasie 
pozostają w dyspozycji dyrektora.  Pracują zdalnie. Proszę wszystkich nauczycieli            

o systematyczne przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy 
uczniów w domu. Materiały te mogą rozwijać zainteresowania uczniów, utrwalać 

wiedzę, przygotowywać do egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy 
programowej. Proszę, aby aktywność uczniów była racjonalnie planowana oraz dawała 
przestrzeń do rozwoju ich indywidualnych pasji i zainteresowań. Praca nauczycieli w 
tym czasie, powinna być skoncentrowana na realizacji zadań wynikających z potrzeb 

szkoły, np.: analizowanie i porządkowanie dokumentacji, przygotowanie i opracowanie 
programów zajęć itp. Zwracam również uwagę na konieczność monitorowania 

bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających 
się na stronach internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Proszę 
o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazywania bieżących informacji 
dotyczących nauczania zdalnego za pomocą strony internetowej 

http://pzsips.legionowski.pl/  
Bardzo proszę nauczycieli i wychowawców o bycie w stałym kontakcie telefonicznym 

bądź mailowym z rodzicami uczniów.  
Wychowawcy proszeni są o systematyczną koordynację działań nauczycieli uczących w 

danej klasie oraz za pomocą mailów / telefonów  przekazywać bieżące informację 
dotyczące nauczania zdalnego. 

Uczniowie w miarę możliwości przy wsparciu rodziców są zobowiązani do 
regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i 
wychowawców poprzez stronę internetową i specjalnie utworzonych kont. 

 
Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych 

przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły internetowej.  Prosimy rodziców 
o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o 

bieżącą współpracę z wychowawcą. 
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały 

udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do 
samodzielnej nauki przez uczniów. E-podręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, 

sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów 
edukacyjnych.  
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