Szanowni Państwo
W związku z sytuacją nadzwyczajną w szkołach informuję, że jesteśmy w trakcie organizowania
odpowiadającego obowiązującemu planowi nauczania, które planujemy rozpocząć regularnie od
środy tj. 25 marca 2020 roku.
Podstawowym narzędziem komunikacji nauczycieli z uczniami i ich rodzicami będzie dziennik
elektroniczny, dlatego apelujemy o systematyczną kontrolę wiadomości. Poza dziennikiem dopuszcza
się możliwość kontaktu z uczniami za pomocą wszelkich komunikatorów, grup w ramach połączeń
Messenger, o czym nauczyciele państwa będą informować na bieżąco. Do pracy zdalnej nauczyciele
będą wykorzystywali rekomendowane przez MEN platformy edukacyjne, portale oświatowe oraz
tradycyjne obowiązujące w szkole podręczniki. W związku z tym, że przerwa w tradycyjnym
nauczania została przedłużona, nauczyciele z czasem będą określali sposoby monitorowania i
oceniania pracy uczniów wykorzystując wszelkie możliwości zdalne.
W trakcie nauczania należy ustalić z dziećmi zasady funkcjonowania w domu z podziałem na czas
nauki i czas wolny.
Budynek szkoły funkcjonuje w trybie ograniczenia dostępu osób z zewnątrz. Sekretariat szkoły czynny
w dni powszednie w godzinach 8.00 do 13.00. Do budynku można dostać się tylko wejściem
służbowym (od strony kominów) i za pomocą „domofonu”, kontakt z sekretarką. Sekretarka
poinformuje o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny zachowania zasad
bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie placówki.
Uczniowie, którzy pozostawili w szafkach szkolnych podręczniki, ćwiczenia lub inne rzeczy , mogą je
pobrać zachowując wszelkie środki ostrożności polegające na zasadzie zachowania dystansu wobec
kontaktu z innymi osobami oraz stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na
terenie szkoły pod nadzorem osoby dorosłej.
I.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Organizacja czasu wolnego dziecka ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego jego rozwoju.
Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko szybko się
zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Zacznie mu się wydawać, że nauka zajmuje
mu cały dzień i traci możliwość zabawy, rozwijania własnych zainteresowań. Rodzice powinni
zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu.
Czerpiąc z doświadczeń rodziców, którzy zdecydowali się na domowe kształcenie swoich dzieci
racjonalny wydaje się następujący model organizacji nauki w domu.
25 minut koncentracji uwagi (zamiast 45 minutowej lekcji), 5 minut przerwy, zajęcia 25 minutowe
powtarzamy razy 3, następnie20 minut przerwy. Po 20 minutowej przerwie powtarzamy 3razy po
25 minut z 5 minutowymi przerwami. Po zakończeniu cyklu zajęć dydaktycznych następuje czas
na realizację ewentualnych projektów, rozwijanie pasji, czytanie książek, obowiązki gospodarskie,
odpoczynek, czas wolny, zdrowy sen.
Należy na cały czas trwania nauczania zdalnego ustalić stałe godziny, zapewnić ciszę i spokój.
Każde dziecko powinno mieć zapewniony stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie
mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Jeżeli w domu jest kilkoro dzieci do jednego
biurka należy ustalić godziny pracy. Wysokość biurka i krzesła dostosować do wzrostu dziecka.
Światło powinno padać od strony lewej (dziecko praworęczne ) lub strony prawe (dziecko
leworęczne).

II.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
- w gronie rodzinnym porozmawiajcie na temat zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji,
- określcie wzór zachowania, jakiego oczekujecie,
- ustalcie jasne zasady funkcjonowania dzieci w domu,
- wspierajcie dzieci w nauce a nie wyręczajcie,
- stosujcie pozytywne wzmocnienia,
- stawiajcie jasne wymagania i bądźcie konsekwentni,
- stosujcie drobne nagrody / pochwały, które wzmogą motywację do działania,
- doceniajcie osiągnięcia i starania dziecka,
- okazujcie zainteresowanie tym co się dzieje w ramach zdalnego nauczania waszych
dzieci,
- okazujcie swoje niezadowolenie i wyciągajcie konsekwencje wobec nieposłuszeństwa,
- bądźcie wzorem do naśladowania.

III. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
Do realizacji nauki zdalnej niezbędny będzie dostęp do Internetu za pomocą komputera, telewizora,
tabletu lub telefonu. Mamy świadomość, że w domach może zdarzyć się, że nie każde dziecko będzie
mogło mieć własne narzędzie z dostępem do Internetu. Wystarczy jedno urządzenie znajdujące się w
pomieszczeniu centralnym, z którego korzystają według ustalonych zasad wszystkie dzieci znajdujące
się w domu. Pamiętajmy, że niekontrolowany dostęp do Internetu może przynieść negatywny skutek
a czas spędzony niezgodnie z potrzebami zmarnowany. Dlatego zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w
sieci. Poradnik dla rodziców https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwow-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf

Pozdrawiamy serdecznie, życzymy zdrowia i cierpliwości
Dyrekcja szkoły

