
Załącznik nr 2 do  
Zarządzenie nr 21/2019/2020 
z  d n i a  2 4  marca  2 0 2 0  r .  

Dyrektora ZSP w Białobrzegach 

Podstawowe zasady koordynowania współpracy  

nauczycieli z uczniami lub rodzicami  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach 
 

1. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły zajęcia są prowadzone przez nauczycieli z uczniami z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele umieszczają w module  „Zadania domowe” informację o zadanych pracach domowych 

poszczególnych przedmiotów i o końcowej dacie ich zwrotu  przez uczniów. 

3. Bieżące informacje dla uczniów i rodziców są przekazywane przez moduł  „Wiadomości” w 

dzienniku elektronicznym. 

4. Uczniowie lub ich rodzice informują wychowawców klas lub nauczycieli poprzez moduł 

„Wiadomości” lub telefonicznie o występujących problemach, trudnościach w udziale w zajęciach 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Uczniowie lub ich rodzice mogą komunikować się  z wychowawcą lub nauczycielem inną wybraną 

skuteczną metodą komunikacji elektronicznej. Inne formy kontaktu niż poprzez moduł „Wiadomości” 

powinny być odnotowane w dzienniku elektronicznym w module „Kontakty z rodzicami”. 

5. Wychowawcy klas lub nauczyciele w razie potrzeby komunikują się z uczniami lub ich rodzicami 

poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku elektronicznym lub inną wybraną skuteczną metodą 

komunikacji elektronicznej. Inne formy kontaktu niż poprzez moduł „Wiadomości” powinny być 

odnotowane w dzienniku elektronicznym w module „Kontakty z rodzicami”. 

6. Wychowawcy oraz nauczyciele informują niezwłocznie Dyrektora szkoły o zgłaszanych przez ucz-

niów lub rodziców problemach, trudnościach lub zauważonych przez siebie problemach, trudnościach  

w nauczaniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

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 szko-

lenia praktycznego każdego dnia przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub telefo-

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

 

 

                                                                                                                           Iwona Matysiak  

                                                                                                           Dyrektor ZSP w Białobrzegach 

 

 

 

 
 


