Szanowni Państwo.
Mija tydzień, odkąd doświadczamy nowego sposobu edukowania uczniów tzw. zdalnego nauczania Przyszła pora
na pierwsze wnioski i podsumowania:

1 Od nowego tygodnia wszyscy nauczyciele zadają uczniom prace tylko w poniedziałek (część przedmiotów
również w środę) na cały tydzień, nie więcej niż 2- 4 zadania z konkretnego przedmiotu. W ten sposób uczniowie
będą mogli spokojnie wykonać zadania w ciągu całego tygodnia i rozłożą sobie pracę tak, by zdążyć wykonać
zadania.
W weekend odpoczywamy.
2. Nie zadajemy prac do drukowania lub przepisywania długich tekstów do zeszytu.
3. Nie zadajemy nowych treści, których wcześniej nie wyjaśniliśmy. Bardzo ważne jest by uczniowie przekazywali
informację zwrotną do nauczycieli, z czym mają problemy, czego nie rozumieją. Zadaniem nauczycieli jest
wskazanie w pracach uczniów tego, co zrobili poprawnie, tego, nad czym muszą jeszcze popracować. Proszę
również o kontakty bezpośrednie, telefoniczne, gdy uczniowie będą mieli problemy ze zrozumieniem partii
materiału, które mieli przesłane.
4. W przypadku braku aktywności uczniów, nauczyciele zgłaszają ten problem wychowawcy, który kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami. Wszystkich uczniów obowiązuje zdalne nauczanie!
5 Od wtorku do piątku nauczyciele przesyłają uczniom opracowane lekcje, linki do ciekawych edukacyjnych stron,
quizy, gry dydaktyczne. W dalszym ciągu uczniowie muszą codziennie, systematycznie czytać pocztę.
6. Zgodnie z sugestiami rodziców, prace do wykonania będą ograniczone, jednak nadal apeluję do Państwa,
byście sprawdzali pracę Waszych pociech i dzieci o równomierne rozłożenie zadań.
7. Osobną kwestią jest ocenianie prac uczniów. Oczekujemy już wkrótce rozporządzenia MEN, które ureguluje
kwestię zdalnego oceniania. Już teraz nauczyciele decydowali o ocenianiu uczniów, ale są to elementy oceniania
kształtującego, z informacją zwrotną przede wszystkim, za wykonanie konkretnych prac. Doskonale zdajemy
sobie sprawę, że trudno jest ocenić obiektywnie samodzielność pracy zdalnej, jednak będziemy pracowali nad
najbardziej obiektywnym ocenianiu Waszych uczniów, zgodnie z rozporządzeniem MEN. Będziemy na bieżąco
informowali Państwa o wszelkich zmianach, nowych wytycznych. Poza tym zachęcam Państwa do śledzenia
komunikatów w mediach.
8. WAŻNĄ KWESTIĄ JEST EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Proszę o spokój i rozwagę w tej kwestii. Najważniejsze
jest bez wątpienia zdrowie naszych dzieci i 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 egzamin zostanie przełożony na inny
termin, o którym oczywiście będziemy powiadomieni w stosownym czasie. Wierzymy jednak, że nasi ósmoklasiści
podejdą do swojego pierwszego, ważnego egzaminu, we wskazanym wcześniej terminie.
Szanowni Państwo niebawem poprosimy Was o wypełnienie ankiety, w której będziemy chcieli uzyskać więcej
informacji na temat zdalnego nauczania. Już teraz bardzo dziękuję tym rodzicom i nauczycielom, którzy podzielili
się swoim spostrzeżeniami i uwagami na temat zdalnego nauczania. Życzę wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i
wyrozumiałości w zaistniałej sytuacji. Jeszcze raz gorąco apeluję: NIE WYCHODŹMY Z DOMU!!!
PRZECZEKAJMY TEN CZAS, KTÓRY JEST TEŻ CZASEM PRÓBY DLA NAS WSZYSTKICH. POKAŻMY, ŻE
JESTEŚMY RAZEM I ZADBAMY WSPÓLNIE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO! Pozdrawiam serdecznie.
Dyrektor Szkoły – Mariola Jędrzejewska

