Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie
W związku z zagrożeniem epidemicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję
o zawieszeniu
standardowych
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
przeprowadzanych
w pomieszczeniach szkolnych. Od dnia 12.03.2020 do 10.04. 2020 zajęcia będą prowadzone metodami
zdanymi. Do pracy on-line wykorzystywane będą różne środki, w tym rekomendowane przez MEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dziennik elektroniczny- moduł wiadomości;
Strona internetowa szkoły;
Komunikacja pocztą elektroniczną (mailing) do rodziców i bezpośredni kontakt elektroniczny
z uczniami;
Komunikator Messenger;
Platforma Office 365;
Platforma Webex Teams
Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli;
Lekcje z Internetu – serwis gov.pl/zdalnelekcje.

W ramach nauczania zdalnego realizowana będzie podstawa programowa, to znaczy, że uczniowie
otrzymają od nauczycieli materiały zgodne z tygodniowym rozkładem zajęć z określonych przedmiotów
oraz z rocznym planem realizacji materiału. Aktywność ucznia (np. odsyłanie wykonanych zadań lub
poinformowanie nauczyciela, że wykonało się zadanie) będzie liczona podobnie, jak obecność i
aktywność na lekcji.
Przewidziane jest także ocenianie osiągnięć uczniów w pracy zdalnej, a co za tym idzie, będzie
możliwość kontrolowania postępów ucznia. Ponadto, będzie możliwość dokonania rocznej klasyfikacji
i promocji uczniów. 1
Prawidłowa realizacja tego zadania nie będzie możliwa bez aktywnego wsparcia rodziców i opiekunów.
W tej nietypowej sytuacji Dyrekcja Szkoły oraz Nauczyciele apelują do Rodziców i Opiekunów o
pomoc w nauczaniu zdalnym. Prosimy o :
•
•
•
•
•
•

zapewnienie dziecku prawidłowych warunków do nauki (spokojne miejsce pracy, dostęp do
komputera stacjonarnego lub laptopa i/ lub telefonu z Internetem)
wsparcie dziecka przy organizacji czasu dnia (podział dnia na czas nauki i czas wolny)
psychologiczne wsparcie dziecka (zapewnienie, że sytuacja jest nietypowa, ale dziecko nie jest
samo, może liczyć na wsparcie rodziców, opiekunów, nauczycieli)
pouczenie dziecko o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu 2
przypominanie dziecku, że powinno wykonywać polecone im zadania. To może być zadanie do
odesłania, lub do samodzielnego zapoznania się z materiałem.
sprawdzenie, czy dziecko odesłało zadanie lub poinformowało nauczyciela, że zadanie zostało
wykonane

Drodzy Państwo, jesteśmy przekonani, że przy dobrej woli wszystkich stron, zwycięsko
przejdziemy ten trudny dla nas wszystkich czas i wyjdziemy z tego doświadczenia bardziej
zintegrowani i mądrzejsi jako poszczególni ludzie i jako społeczeństwo.
Z poważaniem
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ECKZiU w Gubinie
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aneks do Statutu Szkoły umożliwia ocenianie uczniów na podstawie pracy zdalnej
http://rodzice.net/news/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

