INFORMACJA DLA RODZICÓW
SPOSÓB I TRYB REALIZACJI ZADAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1
W OKRESIE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.
1. Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej nasza szkoła prowadzi kształcenie na odległość.
2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji treści podstawy programowej.
3. Wszyscy nauczyciele komunikują się z uczniami za pomocą e – dziennika zakładki
„zadanie domowe”, załączniki wysyłają na pocztę ustaloną wcześniej z uczniami lub
rodzicami ( tylko na jeden zaktualizowany adres ).
4. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem lekcji dla danej klasy.
Oznacza to również, że o danej godzinie są do dyspozycji swoich uczniów z
wykorzystaniem dostępnych komunikatorów ( e-dziennik, mail, telefon, Skype).
5. Wszyscy nauczyciele ustalają z uczniami formę indywidualnego kontaktu w celu
niwelowania i wyjaśniania powstających trudności oraz kontroli poprawności
wykonywania zadań. Wprowadzamy ocenianie wykonywanych zadań przez uczniów.
6. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym mają zajęcia zgodnie z opracowanym
dla nich planem lekcji.
7. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: przesyłają rodzicom materiały, które
zawierają sposoby i formy ich realizacji, uwzględniając elementy oceniania
kształtującego i indywidualne możliwości ucznia. Starają się przekazywać do nauki
treści w formie rozbudzającej zainteresowania uczniów ( np. zagadki, rysunki do
uzupełniania, prace plastyczne do wykonania, rymowanki do nauczenia , itd. ).
Wychowawcy dbają również o wyciszenie emocji dzieci, które być może czują się
zagrożone w zaistniałej sytuacji.
8. Nauczyciele klas IV – VIII : mogą wykorzystywać w pracy zdalnej z uczniem różne
platformy ( epodręczniki.pl , wsipnet.pl , szalone liczby, scholaris, stronki na
youtube, itp. ) z wcześniejszym poinformowaniem uczniów oraz uwzględniając ich
warunki domowe i sprzętowe.
9. Wszyscy nauczyciele dostosowują treści nauczania w danym dniu do możliwości
i higieny umysłowej uczniów. Dbają, aby nie przeciążać dzieci oraz młodzież
nadmiernymi zadaniami domowymi, opartymi tylko na samej pracy pisemnej przy
komputerze. Apelujemy do nauczycieli o rozwagę i zrozumienie Was rodziców.

10. Od dnia 25 marca 2020 r. rozpoczynamy dyżury specjalistów:
•

•
•

pedagog szkolny (p. Anna Kantczak – Konopko)
wtorek, środa godz. 14.00 – 16.00 na adres: annakk7@tlen.pl lub telefon:
793 169 494
terapeuta pedagogiczny ( p. Daria Olejniczak)
poniedziałek godz. 14.00-15.00 na adres: darkao@interia.pl
zajęcia rewalidacyjne:
Hubert Briske: środa 13.00 – 14.00 na adres: h.briske@interia.pl
Ilona Kubiak: wtorek 13.00 – 14.00 na adres: kubeczek712@gmail.com
Sławomira Madalińska: poniedziałek 13.00-14.00 na adres:
slawomiramadalenska@wp.pl

11. Podczas zdalnej pracy przez Internet pamiętajmy o zasadach higieny
i bezpieczeństwa pracy przy komputerze.
BHP pracy przy komputerze
•
•
•
•

klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości, dostosowanej
do wzrostu i wzroku dziecka;
monitor powinien być odchylony nieznacznie do tyłu;
należy zadbać o właściwe oświetlenie;
pamiętać o przerwach w pracy z komputerem, które pozwolą się zrelaksować
i umożliwią odpoczynek oczom, mięśniom szyi, barku i dłoni;
Zasady bezpieczeństwa w sieci

•

•
•
•
•
•

Zbyt częste korzystanie z Internetu może spowodować uzależnienie od niego.
W rezultacie dziecko może zaniedbać naukę i zrezygnować ze swoich
dotychczasowych przyjaźni.
Należy zainstalować na komputerze program antywirusowy.
Stosować trudne do odgadnięcia hasła.
W związku z zagrożeniami w sieci, dziecko musi być ostrożne i nie podawać
wszystkich informacji o sobie oraz nie wysyłać swoich zdjęć.
Podczas przeglądania stron internetowych można spotkać się z próbami nawiązania
kontaktu z dzieckiem przez osobę podającą się za kogoś innego.
Jeżeli zauważamy zmianę w zachowaniu swojego dziecka , w związku z korzystaniem
z Internetu można zadzwonić pod numer 116 111 - jest to telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży.

Z wyrazami szacunku:
Wicedyrektorzy ZSP nr 1 w Pleszewie

