Szanowni Państwo
Od środy 25 marca 2020r. uwzględniając zalecenia MEN, zgodnie z programem nauczania
rozpoczynamy realizację podstawy programowej i nowych tematów. Zajęcia będą odbywały się w
trybie online. Prowadzone będą zgodnie z planem i godzinami trwania lekcji. Zachowujemy zgodnie
z planem dnia przerwy śródlekcyjne, tak jak to miało miejsce w normalnych warunkach.
Do piątku do 27.03.2020 r. zajęcia będą prowadzone tak jak do tej pory z wykorzystaniem strony
internetowej naszej szkoły i innych narzędzi mobilnych.
Od poniedziałku 30.03.2020 r. lekcje będą prowadzone w klasach IV-VIII poprzez aplikację Google
Classroom. Będziemy pracować zgodnie z planem lekcji i godzinami pracy tzn. godz. 8.00 w
poniedziałek uczniowie, którzy zgodnie z planem mają pierwszą lekcję łączą się z nauczycielem, z
którym mają zajęcia w planie. Wszelkie informacje dotyczące logowania się przez dzieci/rodziców
na platformie Classroom i używania jej do nauki zostaną przekazane na stronie internetowej SP
Czaszyn.
Klasy 0 -III będą prowadzone tak jak do tej pory ze względu na ograniczone umiejętności
informatyczne uczniów. Nauczyciele, zgodnie z zaleceniami MEN, będą Państwu przekazywali
zagadnienia i dostępne materiały oraz będą prowadzili indywidualne konsultacje z rodzicami i
dziećmi.
Uczniowie będą oceniani według określonych zasad, będziemy sprawdzać obecność uczniów na
zajęciach.

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych
ocenach








Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy
zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.:
ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie
odroczonym).
Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach
edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu
i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas
bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez
nauczyciela (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).
Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego
ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail lub
komunikatory społeczne).
Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach
w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki
nauczania na odległość (np. poprzez e-mail lub komunikatory społeczne).

Prosimy, aby prace na ocenę były wykonywane samodzielnie przez dzieci.
Z poważaniem – Stefanowska Elżbieta – dyrektor szkoły

