SPOSOBY KOMUNIKACJI NAUCZYCIEL – RODZIC NA POZIOMIE KLAS IV – VIII
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Dzisiaj my dorośli, a przez nasze postawy także nasze dzieci, dostajemy bardzo trudną i może
najważniejszą lekcję w życiu. Dbając o dobrą komunikację z Państwem i jasne zasady
współpracy proponujemy…
Od środy 25.03.2020 r. w naszej szkole obowiązuje nowy system pracy, który został
opracowany na podstawie rozporządzeń MEN i po analizie sytuacji rodzin dzieci uczących się
w naszej placówce.
Na potrzeby kształcenia na odległość w e-dzienniku w zakładce TERMINARZ został
wprowadzony harmonogram kształcenia na odległość, który jest zmodyfikowanym planem
lekcji.
Podstawowym narzędziem komunikacji z Państwem oraz przesyłania uczniom materiałów
pozostaje dziennik elektroniczny lub inny sposób uzgodniony z rodzicami.
Ważne informacje będą przekazywane przez wiadomości do rodziców w Librusie oraz na
stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE - WAŻNE!
Do prowadzenia zajęć i kontaktu z uczniami są wykorzystywane także inne narzędzia
internetowe: ZOOM; gmail (założony przez wychowawców, nauczycieli na potrzeby
poszczególnych klas); e-mail prywatny nauczycieli, pedagogów, terapeutów, bibliotekarza;
Facebook szkoły i poszczególnej klasy (zamieszczanie prac dzieci, przekazywanie ważnych
informacji); Messenger; osobisty kontakt wychowawcy z rodzicem dziecka drogą
telefoniczną (w razie konieczności).
Nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy w miarę możliwości prowadzą lekcje online poprzez
aplikację ZOOM, w klasach 4 nie więcej niż 2, a w klasach 5-8 maksymalnie trzy lekcje w
ciągu dnia.
Wychowawcy Świetlicy szkolnej proponują zajęcia i aktywności dla dzieci na Facebook
świetlicy - link: https://liblink.pl/NvTKJ7LtXv, a kontakt z rodzicami odbywa się poprzez
dziennik elektroniczny.
Praca/aktywność ucznia przesyłana jest na maila służbowego nauczyciela lub też na inny
kontakt wypracowany przez nauczyciela, ucznia i rodzica w umówionym terminie.
Logowanie do dziennika elektronicznego w danym dniu jest potwierdzeniem obecności.
Organizując uczniom kształcenie na odległość, mamy na uwadze zasady bezpiecznego
korzystania przez nich z urządzeń elektronicznych. Uwzględnimy różne formy kształcenia
i czas korzystania z komputera, tabletu, telefonu. Nie określamy godzin pracy dla dzieci,
jedynie wyznaczamy dni i przedmioty dla uporządkowania organizacji systematycznego
kształcenia.
Dopuszczamy realizację przez uczniów wyznaczonych zadań w innych dniach z uwagi na
sytuacje organizacyjne w rodzinach, natomiast przestrzegamy tygodniowej realizacji
materiału.

