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Szanowni Państwo, 

Od 1 do 8 kwietnia trwać będzie drugi tydzień nauczania z  wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Od czwartku 9 kwietnia do wtorku 14 kwietnia mamy przerwę 

świąteczną. W czwartek, 9 kwietnia i w piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć 

opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. 

Czas mija. Ostatni tydzień pozwolił nam na zdobycie nowych doświadczeń i wyciągniecie                        

z podjętych wniosków. 

Jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zarządzi inaczej nadal pozostajemy do Państwa 

dyspozycji, na naszej stronie internetowej w zakładce KSZTAŁCENIE NA 

ODLEGŁOŚĆ,  gdzie  zamieszczamy tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania                

w poszczególnych oddziałach klasowych. 

Nauczyciele starają się dobierać zakres treści dostosowany do tygodniowej liczby godzin                         

z poszczególnych zajęć. Tabele pozwalają też spojrzeć całościowo na zakres zadań dla 

poszczególnych klas przy ograniczonej komunikacji między nimi. 

Przypominamy, że dziennik elektroniczny jest urzędową drogą komunikacji z uczniem, 

rodzicem i nauczycielem. Umawiamy się z rodzicami, że pobranie wiadomości od nauczycieli 

przez  ucznia (rodzica z klas 1-3) z dziennika jest tożsame z obecnością ucznia na zajęciach. 

Na wniosek rodziców przyjmujemy następującą formę komunikacji poprzez dziennik: 

 klasy 1-3 kontakt z rodzicami, 

 klasy 4-8 kontakt z uczniem + kopia wiadomości dla rodzica 

Ponadto wprowadzamy, jako alternatywną do dotychczasowych form kształcenia na odległość 

aplikację G Suite, która mamy nadzieję pomoże nam usprawnić pracę zdalną. 

Nadal towarzyszy nam świadomość, że z domowego sprzętu komputerowego często musi 

korzystać więcej niż 1 osoba (rodzeństwo, pracujący rodzic itp.), dlatego nie narzucamy 

kolejności wykonywania zadań (zajęć), stawiamy na różne formy pracy.  

Nauczyciele w codziennych kontaktach doprecyzują swoje oczekiwania, formy pomocy                             

i zakres informacji zwrotnej. 

Pojawiają się również nowe możliwości, oferty, z których nauczyciele korzystają. Trwa też 

porządkowanie oczekiwań i źródeł informacji. 

Nasi nauczyciele są do dyspozycji ucznia i rodzica codziennie w wyznaczonych do konsultacji 

godzinach, a nawet poza tymi godzinami. Gdzieś w sieci nauczyciel czeka na kontakt gotowy 

pomóc, wyjaśnić, odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Zachęcamy wszystkich do kontaktu 

podczas dyżurów. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy mają świadomość, że jesteśmy w sytuacji, zupełnie 

nowej, trudnej dla wszystkich. Dziękujemy za wyrozumiałość i chęć współpracy. 

Wszystkim uczniom, rodzicom i przyjaciołom naszej szkoły życzymy zdrowia, cierpliwości                     

i wiary w szczęśliwy koniec zmagań z rzeczywistością. 

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY W NAWOJOWEJ GÓRZE 
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