
Drodzy Rodzice! 

W trudnej i nowej dla wszystkich sytuacji stanu epidemii i w związku z tym zmienionych warunkach organizacyjnych             

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przekazuję Państwu  niezbędne informacje dotyczące 

organizacji pracy szkoły. 

Drodzy Rodzice! Rytmicznie realizujemy podstawę programową i zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz mając na uwadze informacje                      

od Państwa i Nauczycieli, od 06.04.2020r. zmieniamy system pracy zdalnej, który realizujemy w aplikacjach Microsoft Teams i ClassDojo.                 

W tym miejscu dziękuję Państwu za sprawne zalogowanie swoich dzieci i dotychczasową efektywną współpracę. 

W obecnej chwili najważniejszą sprawą jest rozsądna organizacja zajęć lekcyjnych, uwzględniająca stworzenie warunków do nauki, rozrywki, 

wypoczynku, w taki sposób, aby była zachowana równowaga. Nauczyciele- wychowawcy już informowali dzieci i Państwa o zmianie planu                

i godzin jego realizacji. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej I-III będą pracować pod kierunkiem nauczyciela od godziny 8.00                        

do maksymalnie 10.45, a uczniowie klas IV-VIII od godziny 10.45 do maksymalnie 14.45. Taka organizacja pracy jest podyktowana dostępem 

do sprzętu komputerowego w przypadku zdalnego nauczania rodzeństwa. Ponadto lekcje zostały zorganizowane tak, aby dziecko nie przebywało 

długo przed komputerem, ale wykonywało ćwiczenia podane przez nauczycieli, przyswajało materiał programowy, ale też pokonywało wiele 

trudności związanych z nowym sposobem nauki z wykorzystaniem komputera: logowania w aplikacji, udział w lekcjach on-line, odbiór                  

oraz przesyłanie wiadomości i materiałów do nauczycieli. Jest to dla dzieci dodatkowy czas, który poświęcają na naukę w zdalnym systemie. 

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

w szkole na lekcji.                    

Szanowni Państwo!  

Rada pedagogiczna dnia 03.04.2020r. podjęła uchwałę w sprawie zmian w statucie szkoły dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,            

w związku z tym zmian w Przedmiotowych Zasadach Oceniania na czas zdalnego nauczania. Nauczyciele przedmiotów przekażą Państwu                     

i uczniom wprowadzone zmiany w PZO w celu zdalnego monitorowania i oceniania postępów dzieci.  



Nauczyciele realizujący zajęcia z pomocy psychologiczno –pedagogicznej, wynikające z orzeczeń i opinii, kontaktowali się z Państwem                     

w sprawie organizacji pracy na tych zajęciach. Otrzymali Państwo informację o metodach, formach i warunkach realizacji danych zajęć.                   

W razie pytań proszę o kontaktowanie się bezpośrednio z danym nauczycielem prowadzącym zajęcia.  

Drodzy Państwo!  

Wasza rola- Rodzica- w tym czasie stanu epidemii i zdalnego nauczania jest bardzo ważna. To Wy cały czas opiekujecie się dzieckiem, 

nadzorujecie jego pracę lekcyjną, jego aktywności w sieci, dlatego proszę byście zwracali uwagę na bezpieczne korzystanie z Internetu, na czas 

spędzany przez dziecko przy komputerze. Jako nauczyciele i wychowawcy zwracamy uwagę dzieciom na bezpieczne korzystanie z sieci 

rozmawiamy, w jaki sposób korzystać z aplikacji Microsoft Teams, jakie zachować zasady komunikowania się.  

Jak już Państwa informowałam, w celu wsparcia Państwa w tej trudnej dla wszystkich sytuacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce 

Komunikaty Dyrektora Szkoły przygotowaliśmy porady: w jaki sposób organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak wspierać                      

i motywować dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.  

Przypominam, że  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 mogą Państwo kontaktować się telefonicznie bądź mailowo spwyrzysk@vp.pl              

z sekretariatem szkoły.  

Przerwa świąteczna zgodnie z rozporządzeniem MEN trwa od 09.04.2020r (czwartek) do 14.04.2020r. (wtorek). Lekcje wznawiamy dnia 

15.04.2020r.  

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 cierpliwości, zdrowia, spokoju, optymizmu i 

wytrwałości  oraz dobrej, ścisłej współpracy z nami –nauczycielami.  

Pozostańcie Państwo w domach! Poświęćcie czas swoim dzieciom! 

 Z wyrazami szacunku i sympatii  
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