Szanowni Rodzice.
Nowe rozporządzenie MEN regulujące kwestie zdalnego nauczania zacznie obowiązywać 25
marca 2020 r. Od tego dnia nauczyciele będą realizowali Podstawę Programową i będą wprowadzali nowe treści. Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do
nauczycieli. Informowali z czym mają problemy, czego nie rozumieją. Zadaniem nauczycieli
będzie wskazanie w pracach uczniów tego, co zrobili poprawnie i tego, nad czym muszą jeszcze
popracować. Ponadto poprzez kontakt e-mailowy i telefoniczny zapewnimy każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, taką możliwość konsultacji
mają również sami uczniowie. Narzędziem do kontaktu, gdzie będzie można prowadzić kameralne rozmowy, konsultacje online, będzie Videochat , do którego dostęp uczniowie otrzymają
od swoich wychowawców i nauczycieli. W przypadku braku aktywności uczniów nauczyciele
będą na bieżąco zgłaszali ten problem wychowawcy, który skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Państwa dzieci muszą spełniać obowiązek szkolny, muszą aktywnie uczestniczyć w
organizowanych zajęciach.
Nauczanie w systemie zdalnym obowiązuje wszystkich uczniów. W przypadku braku możliwości pracy zdalnej ucznia bardzo proszę o pilną informację zwrotną na adres szkoły (e- mail
ssp-marzenin@wrzesnia.pl lub do wychowawcy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby
Państwa dziecko mogło realizować Podstawę Programową. Wychowawcy klas przeprowadzali już wstępną diagnozę w tym temacie. Może jednak coś uległo zmianie? W przypadku
braku informacji od Państwa uważamy, że jest to jednoznaczne z tym, iż uczeń ma dostęp do
nauki zdalnej, to znaczy do komputera ( ewentualnie telefonu) i Internetu.
Zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach będzie na bieżąco
modyfikowany przez uczących. Będziemy brali pod uwagę równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości
psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
dostosowywanie ilości treści do możliwości uczniów. Nie będziemy ograniczać się jedynie do
prowadzenia zajęć w formie online. Należy też - w miarę możliwości – polecać uczniom
wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie. W ten sposób zapewnimy również kształcenie
bez użycia komputerów. Czuwać nad tym będą wszyscy nauczyciele, ustalając ze sobą te
kwestie.
Realizując Podstawy Programowe, nauczyciele korzystali będą z materiałów i
funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN
(www.epodreczniki.pl), usług edukacyjnych, które oferuje PIONIER Research & Classroom,
a w szczególności usług Videochat https://videochat.classroom.pionier.net.pl/
https://drive.classroom.pionier.net.pl/ w celu zamieszczania zadań dla uczniów, materiałów
dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych
jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii. Dostęp do tych
źródeł uczniowie każdorazowo otrzymywali będą od nauczycieli.
Zgodnie z sugestiami rodziców prace do wykonania będą ograniczone, jednak nadal apelujemy do Państwa, byście zachęcali dzieci do nauki. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe
wspieranie naszych działań.
Osobną kwestią jest ocenianie. Szkoła nie dysponuje e-dziennikiem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że trudno jest ocenić obiektywnie samodzielność pracy zdalnej, jednak będziemy

pracowali nad najbardziej obiektywnym ocenianiem. Będziemy na bieżąco informowali Państwa o postępach dzieci, przy czym w znacznym stopniu nauczyciele wykorzystywać będą nauczanie kształtujące. Postępy uczniów muszą być ocenione, dzieci czekają przecież na docenienie ich pracy.
W ciągu tego i kolejnego tygodnia pracować będziemy bez sztywnego grafiku zajęć. Mamy
na uwadze fakt, że w przypadku więcej niż jednego dziecka w rodzinie mogą pojawić się problemy z dostępnością komputera, z prędkością Internetu. Dzieci będą zmuszone w takiej sytuacji pracować w różnych godzinach. Nauczyciele, a w szczególności wychowawcy, pozostaną z państwem w tej sprawie w ciągłym kontakcie. Co ważne, ilość przepracowanych zajęć
zdalnie będzie mniejsza od obowiązującego planu zajęć w szkole. Zupełnie inaczej wyglądać
może praca dziecka na lekcjach wychowania fizycznego, plastyki czy muzyki.
Ważną sprawą dla nas wszystkich jest niewątpliwie egzamin ósmoklasisty. Proszę o spokój
i rozwagę w tej kwestii. Najważniejsze jest bez wątpienia zdrowie uczniów, ale ważna jest
również ich dalsza edukacja. Zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na tę chwilę egzamin odbędzie się w wyznaczonym terminie. Gdyby sytuacja zagrożenia koronawirusem trwała dłużej, wówczas o egzaminie będziemy na bieżąco zawiadamiali.
Wierzymy jednak, że nasi ósmoklasiści podejdą do swojego pierwszego ważnego egzaminu w
ustalonym wcześniej terminie.
Szanowni Państwo!
Już teraz bardzo dziękujmy tym rodzicom, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat zdalnego nauczania. Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji.
Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska

