
Drodzy Rodzice! 

W obliczu trudnej i nowej sytuacji, w jakiej przyszło nam wszystkim teraz funkcjonować, proszę  Państwa                             

o zachowanie spokoju, o otoczenie opieką swoich dzieci, uczniów naszej wyrzyskiej szkoły.  

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, szkoły w Polsce zostały zobowiązane do zorganizowania dla uczniów zdalnego nauczania realizującego 

podstawę programową.  Jest to nowa sytuacja zarówno dla Państwa i uczniów, jak i dla nas nauczycieli. 

Bardzo proszę, aby możliwie szybko uczniowie postarali się zalogować na stronie www.office.com do aplikacji Teams. Loginy i hasła otrzymali 

Państwo od wychowawców. To w tej aplikacji będą umieszczane materiały do pracy na lekcjach. Plan lekcji uczniów  

nie uległ zmianie. W czasie danej godziny lekcyjnej nauczyciel przedmiotu będzie zalogowany w aplikacji, umieści tam materiały do pracy              

i za pomocą czatu będzie komunikował się z uczniami w trakcie trwania zajęć. Wszystkie zajęcia dodatkowe zostają czasowo zawieszone. Proszę 

pamiętać, że zalogowanie się w aplikacji, pobranie materiałów i udział  w komunikacji z nauczycielem jest traktowane jak obecność w szkole na 

lekcji.                    

Jeżeli w Państwa domu występuje problem z dostępem do sprzętu (np. kilkoro dzieci uczęszcza do szkoły), uczniowie będą mogli realizować 

dany materiał później niż według planu lekcji. Wówczas powinni prześledzić przebieg zrealizowanych zajęć, korzystając z informacji 

umieszczonych przez nauczyciela na czacie danej lekcji, pobrać materiały i przesłać do nauczyciela, jeśli będzie takie wskazanie. 

O takiej sytuacji utrudniającej korzystanie z aplikacji zgodnie z planem lekcji proszę poinformować wychowawcę klasy. 

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu. Aktualnie przygotowywana                  

jest modyfikacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania w celu zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów. Po zakończeniu prac 

będzie Państwu przedstawiony na stronie internetowej szkoły. Ocenianie Państwa dzieci będzie odbywało się, zgodnie z rozporządzeniem MEN, 

od wprowadzenia zdalnego nauczania, tj.25 marca 2020r. Wcześniejsze prace miały charakter powtórzeniowy, uzupełniający, doskonalący             

i nie były wystawiane oceny.  



Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 mogą Państwo kontaktować się telefonicznie bądź mailowo spwyrzysk@vp.pl z sekretariatem 

szkoły.  

Na stronie internetowej szkoły spwyrzysk.pl jest dostępny również kontakt mailowy do pedagogów szkolnych i do logopedów, którzy proszą 

Państwa o utrzymywanie kontaktów, służą konsultacjami i wsparciem. Nauczyciele wspomagający także pozostają z Państwem w bezpośrednim 

kontakcie mailowym i w aplikacji Teams. Ofertę czytelniczą w zdalnym nauczaniu proponują nauczyciele bibliotekarze na Facebooku biblioteki 

szkolnej. 

Drodzy Państwo, w tych trudnych chwilach wspierajmy się, pozostańmy w stałym kontakcie, trzymajmy się razem, wspólnie działajmy         

dla naszych dzieci!  

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły życzę Państwu zdrowia, spokoju, optymizmu i wytrwałości.  

Pozostańcie Państwo w domach! Poświęćcie czas swoim dzieciom! 

 Z wyrazami szacunku i sympatii  
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