Szanowni Państwo, drodzy uczniowie.
Pragnę poinformować, że w obliczu zaistniałej sytuacji, nauczyciele naszej szkoły
będą komunikować się z Państwem i uczniami w szczególności za pomocą dziennika
elektronicznego, jak również poprzez wybrane przez nich platformy i aplikacje. W tej chwili
nie jest możliwe nauczanie z wykorzystaniem tylko jednego narzędzia, tak aby spełniało
oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wnioski z przeprowadzonej diagnozy obejmującej konsultacje z nauczycielami oraz
analizę danych dotyczących dostępu uczniów do sprzętu komputerowego i infrastruktury
internetowej zezwalającej na stabilne i nieprzerwane odbywanie się lekcji zdalnych w formie
video (lub innej on-line) są następujące: nie wszyscy uczniowie posiadają bezpośredni,
indywidualny dostęp do odpowiedniego sprzętu.
Wszyscy, zarówno szkoła, jak i Państwo zetknęliśmy się z zupełnie nowymi
problemami i wyzwaniami. To trudny czas dla nas wszystkich, w którym powinniśmy się
wzajemnie wspierać ze względu na nasz wspólny cel: dobro dziecka, jego edukacja
i bezpieczeństwo. Jednakże nauczyciele informatyki oraz administrator sieci zapoznają się
z platformą edukacyjną classroom i prowadzą działania instalacyjne, a następnie szkoleniowe
w celu wdrożenia nauczycieli i uczniów do prowadzenia zdalnego nauczania również
w oparciu o tę platformę. O terminie wdrożenia poinformujemy Państwa osobnym
komunikatem.
W związku z powyższym proszę zapoznać się z wytycznymi odnośnie nauczania
zdalnego:
● Wychowawcy klas będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie
oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące
nauczania zdalnego.
● Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za
pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” oraz poprzez
wiadomości.
● Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez
nauczycieli zgodnie z ustalonym tygodniowym planem zajęć danej klasy.
● Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy
(lub inny wskazany przez nauczyciela sposób komunikacji), na który należy przesłać
wykonane prace, zadania, prezentacje będą ściśle określone przez nauczyciela
przedmiotu.
Rodzicu / Opiekunie:
● Regularnie przeglądaj informacje zamieszczane przez nauczycieli w dzienniku
elektronicznym.
● Monitoruj wykonywanie powierzonych uczniom zadań i poleceń.
● Pomagaj dziecku w przesyłaniu zadań nauczycielowi - w celu ich sprawdzenia /
oceny.
● Na bieżąco współpracuj z wychowawcą klasy.
● W razie wątpliwości kontaktuj się z nauczycielem / wychowawcą za pomocą
dziennika elektronicznego (lub innego wskazanego przez nauczyciela sposobu
komunikacji).
● Przygotuj dziecku, w miarę możliwości, przestrzeń do nauki, tak zwany “kącik do
nauki”.
● Doceniaj osiągnięcia dziecka - chwal za włożony wysiłek.
● Wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy.
● Wykaż się cierpliwością i zrozumieniem wobec zaistniałej sytuacji, zarówno w
stosunku do nauczycieli / szkoły, jak i swojego dziecka.

Uczniu:
● Regularnie zapoznawaj się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i
wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe”) lub poprzez
wiadomości i systematycznie wykonuj zadania.
● Postaraj się właściwie wykorzystać czas i mądrze nim gospodaruj, aby znaleźć
równowagę pomiędzy nauką a odpoczynkiem.
● Pamiętaj, że nauczyciel ma prawo ocenić Twoje postępy w nauce.
● Przesyłaj nauczycielowi, jeżeli o to poprosi, wykonane zadania za pomocą dziennika
elektronicznego (lub innego wskazanego przez niego sposobu komunikacji).
● W razie wątpliwości / pytań kontaktuj się z nauczycielem / wychowawcą za pomocą
dziennika elektronicznego (lub innego wskazanego przez nauczyciela sposobu
komunikacji).
● Pamiętaj o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
W nauce możesz dodatkowo korzystać z materiałów edukacyjnych rekomendowanych
przez MEN:
1. Epodreczniki.pl
2. Portal wiedzy dla nauczycieli
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
5. Portal lektury.gov.pl
6. Strona Centrum Nauki Kopernik
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN
Przystanek historia
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
9. Serwis Ninateka
10. Serwis Muzykoteka Szkolna
11. Biblioteka Cyfrowa Polona
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
13. Serwis Telewizji Polskiej
14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

