
EDUKACJA ZDALNA
od 19.10.2020

Zespół Szkół nr 1 

im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego 

w Bielsku Podlaskim



SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

W związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 19 października 2020r.  do odwołania

zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w  Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego 

w Bielsku Podlaskim 

realizowane będą  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 



Zajęcia edukacyjne w formie zdanej prowadzone będą za pośrednictwem aplikacji Teams

zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

O godzinie rozpoczęcia zajęć logujecie się do aplikacji Teams i wybieracie właściwy zespół 

klasowo-przedmiotowy. Potwierdzacie swoją obecność w sposób ustalony przez nauczyciela –

wiadomość na czacie, wideo. 

W trakcie trwania zajęć dydaktycznych macie możliwość kontaktowania się z nauczycielem 

prowadzącym za pośrednictwem czatu, wideo oraz poczty elektronicznej w celu uzyskania 

porad, konsultacji.

Wykonane przez siebie prace przesyłacie w sposób określony przez nauczyciela (Teams, 

dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna). 

O otrzymanych ocenach, postępach lub trudnościach nauczyciele będą informować Was za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Teams.

Udział w zajęciach jest Waszym obowiązkiem. Proszę z powagą i odpowiedzialnością podejść 

do wykonywania prac zleconych Wam przez nauczycieli, gdyż będą one podstawą do 

wystawienia Wam ocen. 

DRODZY UCZNIOWIE:



www.epodreczniki.pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

www.lekcjewsieci.pl

www.otwartezasoby.pl

www.ewf.edu.pl 

zasobów Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej

www.lektury.gov.pl

Strona Centrum Nauki Kopernik

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia

Zachęcamy Was również do korzystania z materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe 

Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/zdalnelekcje
http://www.lekcjewsieci.pl/
http://www.otwartezasoby.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://esero.kopernik.org.pl/
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1
https://przystanekhistoria.pl/


SZANOWNI RODZICE

W związku z trudną dla nas wszystkich sytuacją zwracamy się z prośbą 

o zachęcenie Państwa dzieci do systematycznej pracy i monitorowania 

ich udziału w zajęciach i wykonywania zleconych zadań. 

W razie pytań lub wątpliwości możecie się Państwo kontaktować 

z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub przez 

wskazane adresy poczty e-mail.



POMOC PEDAGOGA  

Uczniów oraz rodziców, potrzebujących wsparcia, zachęcamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.

Pedagog szkolny udziela uczniom i rodzicom porad, konsultacji i wsparcia drogą telefoniczną, mailową 

szymoniuk@zs1.bielsk.ehost.pl

lub za pomocą aplikacji Teams w godzinach swojej pracy. 

W sytuacjach, w których uczeń lub jego rodzic wymaga dodatkowego wsparcia zapewnia możliwość 

spotkania indywidulanego na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

mailto:szymoniuk@zs1.bielsk.ehost.pl


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, a także dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów 

przybywających z zagranicy prowadzone są zdalnie na tych samych zasadach 

co zajęcia edukacyjne.

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA



ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zdalnie na tych samych zasadach co zajęcia edukacyjne. 

W razie potrzeby nauczyciel prowadzący udziela wsparcia uczniom również telefonicznie lub za pomocą 

komunikatorów internetowych. W sytuacjach, w których uczeń wymaga dodatkowego wsparcia 

zapewnia możliwość spotkania indywidulanego na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

maksymiuk@zs1.bielsk.ehost.pl 

mailto:maksymiuk@zs1.bielsk.ehost.pl


BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna pracuje w formie stacjonarnej 

w godzinach 10.00 – 14.00 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.



PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU !!!

Zajęcia praktyczne w Publicznym Centrum Kształcenia Zawodowego, 

firmach budowlanych oraz u pracodawców w przypadku pracowników 

młodocianych klas wielozawodowych będą odbywały się 

w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 



Nauczyciele, rodzice i uczniowie dalej mają możliwość 

wykorzystywania komunikatorów i narzędzi, które 

dotąd zapewniały im wzajemną komunikację.

Najważniejsze jest, abyśmy byli w stałym kontakcie 

Życzymy Wam dużo zdrowia i chęci do pracy

UWAGA!!!


