
ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ  
W ZESPOLE SZKÓŁ UZDROWISKOWYCH W RABCE  

W ZESPOŁACH LEŻĄCYCH  IGICHP  
PRZY UL. PROF. J.RUDNIKA 3B 

ORGANIZACJA 

Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce w zespołach leżących przy IGICHP w Rabce organizuje 
nauczanie zdalne za pomocą platformy e-learningowej: zajeciawdomu.pl oraz służbowej 
poczty elektronicznej w godzinach od 13.00  do 15.00 zgodnie z planem lekcji.   

Szkoła uwzględnia w pracy zdalnej różne potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, w tym 
wynikające z niepełnosprawności.   

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie mają możliwość korzystania z 

porad i konsultacji: wychowawcy klasy, nauczycieli, pedagoga w formie rozmów 

telefonicznych, komunikatorów oraz platformy elearningowej.  

Nauczyciele klas I – III SP informują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez  dziecko w placówce leczniczej. 

OCENIANIE ZDALNE 

Zajęcia lekcyjne prowadzone za pomocą platformy e-learningowej oraz innych form 

komunikacji zdalnej odbywają się zgodnie z podstawa programową i obowiązującym planem 

lekcji. Uczeń może otrzymać oceny za: odpowiedź ustną za pośrednictwem komunikatorów i 

pisemną, przesłaną w formie maila lub zdjęcia. 

Odpowiedź ustna i pisemna obejmuje: 

• materiał bieżący;  

• prace zlecone przez nauczyciela (samodzielnie opracowane notatki; karty pracy ) 

• zadania i ćwiczenia zamieszczone na stronach internetowych polecanych przez 

nauczyciela 

Wszystkie prace pisemne powinny być przesłane przez uczniów do nauczycieli, w możliwie 

krótkim, ustalonym terminie. W przypadku nauczania zdalnego na prośbę ucznia/rodzica 

nauczyciel wystawia zaświadczenie z ocenami zdobytymi na legacjach. Zaświadczenie 

zostanie wysłane pocztą lub na podany przez rodziców/opiekunów adres mailowy. 

JAK ZORGANIZOWAĆ UCZNIOM - PACJENTOM WARUNKI DO NAUKI NA ODDZIALE?  

1. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy. 
2. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie 

przerw w nauce (gry, You Tube, portale). 
3. Wspierać ucznia – pacjenta w realizacji zadań zleconych przez nauczycieli poprzez 

umożliwienie mu korzystania z komunikatorów, stron internetowych wskazanych przez 
nauczyciela. 

 



JAK MOTYWOWAĆ I WSPIERAĆ MŁODZIEŻ DO SYSTEMATYCZNEGO UCZENIA SIĘ POZA 
SZKOŁĄ? 

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.  

2. Chwalić za wytrwałość i systematyczność. 

3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w placówce leczniczej dla ich 

wiedzy i umiejętności oraz wspieraniu w procesie leczenia. 

4. W razie potrzeby konsultować się z nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem 

szkolnym. 

JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI? 

1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej. 

2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z 
Internetu. 

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze 

zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, 

mailowy lub przez platformę elearningową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE 

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa Dyrekcja Zespołu Szkół 
Uzdrowiskowych w Rabce informuje, że w placówce istnieje możliwość zdalnego nauczania 
dla uczniów – pacjentów przebywających na leczeniu w IGiCHP. 

Uczeń biorący udział w zajęciach online otrzymuje zaświadczenie z ocenami zdobytymi na 
lekcjach. Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą lub w formie elektronicznej na podany 
przez rodzica/opiekuna adres mailowy. 

Rodzic/opiekun który chce, aby jego dziecko uczestniczyło w lekcjach online oraz uczeń 

pozostający bez opieki: 

• Zapewnia dostęp do komunikatorów (telefon komórkowy, laptop, tablet), 

• Loguje się na stronie internetowej szkoły zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją. 

INSTRUKCJA LOGOWANIA NA PLATFORMĘ: zajeciawdomu.pl 

1. Zaloguj się na stronę internetową ZSU w Rabce: http://zsurabka.pl 

2. Wejdź w zakładkę E – Szkoła, nauczanie zdalne – informacje dla oddziałów leżących 

IGCHP w Rabce. 

3. Kliknij w link zgodny z odpowiednią klasą, wprowadź kod dostępu (naciśnij przycisk 

WEJDŹ), następnie podaj imię i nazwisko dziecka (naciśnij DOŁĄCZ) 

Linki i hasła do pokoi dla oddziałów IGiChP 

SP 1-3 IGiChP https://panel.zajeciawdomu.pl/b/zes-kdx-vhf  Kod dostępu: 482497 

SP 4-6  IGiChP https://panel.zajeciawdomu.pl/b/zes-w3p-vka  Kod dostępu: 900680 

SP 7-8 i LO IGiChP https://panel.zajeciawdomu.pl/b/zes-6u7-eve  Kod dostępu: 211110 

4. W wirtualnej klasie lekcje odbywają się według zamieszczonego na stronie internetowej 

planu. 
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