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Informacje zamieszczone w poniższym tekście dotyczą uczennic i uczniów, którzy na zalecenie 
urzędu zdrowia, zostali objęci kwarantanną lub będą objęci kwarantanną w przyszłości i tym 
samym zostali lub zostaną zobowiązani do uczenia się w trybie zdalnym. 

 
Nauczanie na odległość,szanowni rodzice i 

opiekunowie.Wszystko wskazuje na to, że aktualna pandemia będzie nam jeszcze długo 
towarzyszyć.Z tego względu kierownictwo ponadpodstawowej szkoły ogólnokształcącej 
imienia Willego Brandta w Bergkamen wraz z gronem nauczycielskim, opracowało plan z 
uwzględnieniem zaleceńministerstwa zdrowia i opieki medycznej.Plan został wcielony w 
życie w trybie natychmiastowym aż do odwołania.[1]Poniżej kilka podstawowych 
wskazówek które mogą być pomocne.1. Obowiązek uczestnictwa.Uczestnictwo w 
nauczaniu w trybie zdalnym jest tak samo traktowane jak obecność na realnych lekcjach w 
pomieszczeniach szkolnych.To znaczy ze uczestnictwo jest obowiązkowe a zadany 
program nauczania musi być zrealizowany.2. Ocena wyników nauczania.Wraz z 
rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 osiągnięcia w nauczaniu były i będą 
oceniane.[2]Prace klasowe i egzaminy będą pisane w ramach normalnej obecności w 
szkole.Równocześnie istnieje możliwość sprawdzenia osiągnięć ucznia poprzez nauczanie 
w trybie zdalnym.(np. Ustne egzaminy językowe, pisemne referaty, port-folia)Uczennice i 
uczniowie z historia choroby kwalifikującą do grupy ryzyka, są również zobowiązani do 
złożenia pisemnych egzaminów na miejscu w szkole z zachowaniem higienicznych 
środków ostrożności zarówno ze strony szkoły jak i ucznia.Osiągnięte wyniki nauczania 
podczas nauczania w trybie zdalnym będą traktowane jako specjalne zadania lekcyjne.Do 
specjalnych zadań lekcyjnych zaliczają się (np. pojedyncze arkusze robocze z zadaniami, 
zadania z podręczników i zadania z ćwiczeń)jak również inne formy zadań np. 
prezentacja, portfolio i inne formy przedstawienia tematu.Podczas sprawdzania i oceny 
osiągnięć ucznia będzie brane pod uwagę:oddanie wykonanych zadań w dopuszczalnym 
terminiekompletne opracowanie treści (zadanego materiału)Dokumentacja procesu 
realizacji(Roczny plan, protokół pracy, mapa zadań)decydująca może być także rozmowa 
dotycząca metod uczenia zastosowanych przez ucznia.3. Wdrożenie nowych treści 
nauczania. 
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Obok aktualnie znanych i przerabianych tematów i zagadnień mogą także się pojawić 
nowe materiały i treści które będą przerabiane w zdalnym trybie nauczania i również będą 
podlegały sprawdzaniu i ocenie.4. Techniczne problemy.Jeśli wysapią techniczne 
problemy które uniemożliwia zrealizowaniewymaganych zadań (np. połączenie z 
internetem albo brak urządzenia umożliwiającego połączenie z internetem)proszę się 
niezwłocznie skontaktować z nauczycielem klasowym w celu znalezienia rozwiązania 
problemu.Oczywiście będziemy na bieżąco obserwować rozwój sytuacji i podejmować 
środki w celu dopasowania do ciągle zmieniających się warunków.Pozdrawiamy 
wszystkich i życzymy zdrowia. 
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