
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

za nami bardzo trudny czas nowych doświadczeń w kształceniu online. Bardzo dziękuję Państwu za 
współpracę, wyrozumiałość, wszelkie uwagi kierowane do wychowawców i do mnie oraz sugestie 
dotyczące możliwości organizacji pracy szkoły w zakresie dostępnych na rynku programów i portali 
edukacyjnych. 

Od dziś, czyli 25 marca 2020 r. wg rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. wchodzi w życie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 3 pkt. 3a. 1. 
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, 
o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. 

 Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. realizujemy nowe zagadnienia z podstawy programowej 
w formie zajęć na odległość. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z 
obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. – Prawo oświatowe. 

 Plan lekcji w naszej szkole pozostaje niezmieniony. 
 Dostosowaliśmy do obecnej sytuacji treści programowe oraz system oceniania. 
 Część lekcji będzie prowadzona online, uczniowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć 

w zajęciach, dostaną pliki od nauczyciela. Część zajęć w formie plików tekstowych, filmów, 
nagrań audio lub linków do nich, a także innych materiałów uczniowie będą dostawali 
w formie elektronicznej przez klasowe dyski Google. 

 Konsultacje między nauczycielami a rodzicami i uczniami odbywać się będą drogą 
elektroniczną przez dziennik elektroniczny. 

 Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne obiekty 
sportowe). 

 W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
sekretariat@sp18.lublin.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 667-670-409. 

Proszę pamiętać, że wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie 

w przemieszczaniu się, dlatego przypominamy naszym uczniom, by pozostali w domu. Zależy nam na 

tym, abyście nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. Pamiętajcie zawsze możecie się 

skontaktować ze swoim nauczycielem, psychologiem i pedagogiem szkolnym, ja także pozostaję do 

Waszej dyspozycji. Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości i wiele cierpliwości. 

 

 

Łączę wyrazy szacunku  

Katarzyna Orzeł  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie 

mailto:sekretariat@sp18.lublin.eu

