
Drodzy Rodzice, Uczniowie, 
 
 
Materiały do opracowania przez uczniów będą zamieszczane na stronie internetowej 
ośrodka mos7.edu.pl w  zakładce E-nauczanie oraz na profilu MOS Osowska na Facebooku.  
 
Uczeń, rodzic/opiekun pobiera plik a następnie uczeń uzupełnia/udziela odpowiedzi na 
poszczególne zadania i dokonuje zapisania tego pliku pamiętając o wpisaniu imienia i 
nazwiska w widocznym miejscu, najlepiej w górnej części otworzonego dokumentu.  
 
Następnie uzupełniony plik  uczeń/rodzic wysyła na skrzynkę pocztową:  
zdalnenauczanie@mos7.edu.pl 
 
W tytule wiadomości e-mailowej należy wpisać  imię i nazwisko, klasę oraz przedmiot w 
sytuacji odsyłania pojedynczo materiałów, jeśli natomiast zbiorczo wystarczy imię i 
nazwisko oraz klasa.  
 
Wszyscy nauczyciele będą mieli dostęp do skrzynki pocztowej 
zdalnenauczanie@mos7.edu.pl  
i będą mogli dokonać weryfikacji wykonanej przez ucznia pracy, a następnie dokonać jej 
oceny. Po dokonaniu tych działań poszczególni nauczycieli udzielą informacji zwrotnej 
również za pośrednictwem e-maila oraz ocenie. Dzięki temu będziecie też Państwo mieli 
możliwość wymiany informacji mailowej z konkretnymi nauczycielami.  
 
Realizacja partii materiału będzie określona czasowo, tzn. że zamieszczone materiały np. 
26.03.2020 uczeń będzie musiał zrealizować do 30.03.2020 i do tego czasu je przesłać.  
 
Terminy zamieszczenia kolejnych partii materiału do zrealizowania: 
 
26.03.2020r. – termin realizacji do 30.03.2020r. 

30.03.2020r. – termin realizacji do 02.04.2020r. 

02.04.2020r. – termin realizacji do 05.04.2020r. 

06.04.2020r. – termin realizacji do 08.04.2020r. 

08.04.2020r. – termin realizacji do 10.04.2020r. 

 
 
JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA PRACA NAUCZYCIELI 
 
Nauczyciele będą pracować zgodnie z opracowanym grafikiem zamieszczonym na stronie 
ośrodka. Każdy nauczyciel będzie od poniedziałku do piątku dostępny online, dodatkowo raz 
w tygodniu będzie pełnił dyżur w placówce. Przebywając w placówce, poza dostępnością 
online, będzie miał możliwość telefonicznych konsultacji z osobami zainteresowanymi  

tel. 601650845.  

 

mailto:zdalnenauczanie@mos7.edu


Nauczyciel będzie dostępny online za pośrednictwem aplikacji Messenger lub poprzez 
obecność na profilu MOS Osowska na Facebooku.  
Do Państwa dyspozycji, pomocy, wsparcia pozostają specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, 
terapeuta pedagogiczny. Szczegółowy grafik dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka. 
Specjaliści, również jak nauczyciele, dostępni on-line będą za pośrednictwem aplikacji 
Messenger lub poprzez obecność na profilu MOS Osowska na Facebooku.  
 
Ponadto przypominamy, że codziennie jest dostępny telefon sekretariatu w godzinach  
9:00 – 14:00.  
 
 
Uczniowie, którzy już posiadają konta na facebooku zostali zaproszeni do grona znajomych 
MOS Osowska, muszą jedynie zaakceptować zaproszenie. Uczniowie będą przyporządkowani 
do poszczególnych grup (klas). Uczniowie, którzy nie posiadają konta na facebooku proszeni 
są o założenie takiego konta, wpisanie w wyszukiwarkę na facebooku MOS Osowska i 
zaproszenie tej strony do grona znajomych. Dzięki temu będzie możliwy kontakt ucznia z 
nauczycielem on-line. 
Poniżej zamieszczone są screeny z profilu MOS Osowska na facebooku: 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


