
Załącznik nr 1 do  
Zarządzenie nr 21/2019/2020 
z dnia 24 marca 2020 r. 

Dyrektora ZSP w Białobrzegach 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach 

w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania 

1. Od 25 marca do 10 kwietnia br. zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach  są 

prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Za organizaję i koordynowanie działań w jednostce odpowiada Dyrektor. 

3. Zajęcia są prowadzone w ramach obowiązującego w Szkole planu lekcji w godz. od 8.00 do 15.45. 

W tym czasie należy również realizować przesyłanie wszelkich materiałów i zadań od nauczyciela do 

ucznia/uczniów i od ucznia do nauczyciela.  

4. W tym okresie nauczyciele mogą prowadzić zajęcia: 

- z wykorzystaniem przekazu informacji i plików za pomocą modułu „zadania domowe” lub modu-

łu „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym, poczty elektronicznej itp. 

- z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na pracę w czasie rzeczywistym - chat room, komuni-

katory (np.: Skype, Zoom, Messenger itp.), platformy edukacyjne, itp.; o prowadzeniu lekcji w ten 

sposób nauczyciele informują uczniów z wyprzedzeniem za pomocą modułu „Wiadomości” 

w dzienniku elektronicznym 

- wykorzystując inne metody i techniki kształcenia na odległość wybrane przez nauczyciela. 

5. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach, wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań 

oraz dostarczania ich w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w formie przez niego okre-

ślonej. Prace i aktywność ucznia podlegają ocenie. 

6. Uczniowie lub rodzice mogą uzyskiwać porady od nauczycieli w formach kontaktu ustalonych przez 

nauczycieli. 

7.  Uczniowie i rodzice mogą korzystać każdego dnia z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego  po-

przez kontakt w module „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym, pocztę elektroniczną lub inne 

metody i techniki komunikacji zdalnej zgodnie z poniższym wykazem w godzinach: 

Lp. Nazwisko i imię  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

1 Malczewska 
Agnieszka  

8.00-12.00 11.00-14.00 9.00-13.00 12.00-16.00 9.00-14.10 

2 Reczko Alicja 12.00-16.00 8.00-11.30 

12.30-15.00 

8.00-12.00 

13.10-16.00 

8.00-10.30 8.50-9.40 

10.30-11.10 

3  Wieczorek  
Magdalena 

8.00-12.20 8.25-12.25 8.50 -12.20 9.40-13.20 8.00-12.25 

4 Wojdyr Edyta 10.00-13.20 10-16 11.00-15.00 10.00-14.00 11.00-15.00 

 



8. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się z Dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikiem szkolenia 

praktycznego każdego dnia przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub telefoniczne 

 - numer telefonu +48 6132710 (sekretariat), dyrektor szkoły – 509868782. 

9. Ze względu na zagrożenie epidemiczne prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w Szkole. W razie 

konieczności prosimy o kontakt telefoniczny: 

1) +48 6132710 (sekretariat),  

lub mailowo : sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl 

 

 

                                                                                                Iwona Matysiak 

                                                                                    Dyrektor ZSP w Białobrzegach 

                                                                                                                 

 


