Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie
Na podstawie rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r., poz. 492) Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Grudnia'70 w Łęgowie informuje, że w okresie od dnia 25
marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele ze swoimi uczniami będą pracowali
zdalnie. Od 25 do 27 marca poprzez umieszczanie przez nauczycieli zadań na dysku
w zakładce ZADANIA umieszczonej na stronie internetowej szkoły, a od 30 marca 2020 r.
przy użyciu aplikacji Google Classroom, wideokonferencji - Meet, różnych platform i portali
edukacyjnych.
Nauczyciel będzie przesyłał materiały wraz z zadaniami i poleceniami oraz określał sposoby
monitorowania i kryteria oceny. Zadania będą uwzględniały realizację podstawy
programowej przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Nauka zdalna odbywa się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Godzina
lekcyjna w zdalnym nauczaniu nie oznacza 45 minut. Poza lekcjami nauczyciel w określonych
godzinach będzie do dyspozycji ucznia w ramach konsultacji. Harmonogram konsultacji
nauczycieli i specjalistów zostanie opracowany i umieszczony na stronie internetowej szkoły.
Wyrażam nadzieję, że współpraca Państwa z nami nauczycielami, przyczyni się do
właściwego zdobywania i utrwalania wiedzy przez naszych uczniów. Liczymy na Państwa
wyrozumiałość i cierpliwość.
Drodzy Uczniowie
Wspólnie zmierzymy sie ze zdalnym nauczaniem. Jestem przekonana, że wykażecie się
ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Razem damy radę. Już nie raz tego
doświadczyliśmy. Zachęcam Was do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach
współpracy i kontaktu z nauczycielami. Wykonując zadania zawsze pomyślcie, czy mój
nauczyciel byłby ze mnie dumny, że tak pracuję? Nie bójcie się pytać, zawsze możecie liczyć
na nasze wsparcie.
Abyśmy mogli rozpocząć pracę w aplikacji Google Classroom, wszyscy uczniowie muszą sie
do soboty tj. do 28 marca zalogować do poszczególnych przedmiotów - to jest bardzo
WAŻNE!!!
Życzę Wam powodzenia a przede wszystkim zdrowia.
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor
Elżbieta Działoszewska

