Szanowni Państwo!
Dnia 20.03.2020 r. zostały ogłoszone rozporządzenia MEN regulujące kształcenie w dniach
25.03.2020r. - 10.04.2020r. Zgodnie z nimi w tych dniach uczniowie nadalnie przychodzą
do szkoły i uczą się zdalnie. Pracujemy według planu lekcji zamieszczonego w dzienniku
elektronicznym, lecz na odległość (on-line). Realizujemy podstawę programową,
monitorujemy i będziemy oceniać postępy w nauce.
Uczniowie otrzymają informacje od nauczycieli poszczególnych przedmiotów, jakie
metody pracy zdalnej będą stosować oraz w jaki sposób będzie monitorowana i oceniana ich
praca. Uczniowie mają obowiązek czytania i śledzenia informacji zamieszczanych
w dzienniku elektronicznym oraz na szkolnej stronie www. Mają również obowiązek
kontaktowania się z nauczycielami w celu realizacji materiału z poszczególnych
przedmiotów.Kontakt z nauczycielami jest możliwypoprzez wiadomościw dzienniku
elektronicznym lub inny sposób podany przez nauczyciela.Samodzielna nauka w systemie
pozaszkolnym to nowe doświadczenie dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Jeśli mają Państwo pytania i potrzebują pomocy jestem do dyspozycji. Możecie się Państwo
ze mną kontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Z poważaniem
Piotr Mielczarek – dyrektor szkoły

Informacje dla rodziców jak zorganizować warunki do nauki w domu, jak
motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się.
Organizacja i higiena miejsca pracy:
- nauka powinna odbywać się w miejscu uporządkowanym, z dostępem do komputera/
laptopa i internetu;
- miejsce powinno być dobrze zorganizowane, czyste i pozbawione tzw. rozpraszaczy;
- uczeń powinien mieć pod ręką wszystkie potrzebne materiały: podręczniki, zeszyt
ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy;
- otoczenie domowe powinno zapewnić ciszę niezbędną do nauki;
- należy wprowadzić poranną rutynę, która pozwoli na systematyczne, efektywne
uczenie się i odpoczynek.
Motywowanie i wspieranie
Należy zwrócić uwagę na:
- systematyczną pracę młodzieży w celu uniknięcia kumulowania lekcji (oraz
odkładania ich odrobienia na następny dzień);
- samodyscyplinę młodzieży i racjonalne wykorzystanie czasu;
- racjonalne rozłożenie materiału edukacyjnego na mniejsze etapy;
- unikanie wielozadaniowości (uczeń powinien zaczynać pracę od najtrudniejszych
i najważniejszych zadań i polecenia trudniejsze powinien przeplatać łatwiejszymi,
pisemne - ustnymi, by nie znużyć się nauką);
- regularność swojej pracy (aby lekcje odrabiać w tym samym dniu, w którym zostały
one zadane i objaśnione);

-

ponadto wskazana jest nauka w grupach, ale na odległość, za pomocą odpowiednich
narzędzi komunikacji (w celu skonsultowania się np. porównania wyników pracy).

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu
W związku z koniecznością pracy zdalnej przypominamy zasady bezpiecznego korzystania
z internetu:
1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego, systematycznie je aktualizuj.
2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób.
3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, uważaj na skrócone adresy URL.
4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
6. Chroń swoje konta w serwisach społecznościowych.
7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
8. Czytaj regulaminy.
9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL.
10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.
Polecamy:
Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie? Poradnik dla
nauczycielihttps://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenstwo-winternecie-poradnik-dla-nauczycieli.pdf
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (poradnik)
https://www.edukacja.fdds.pl/dd5bcf09-cf2d-4340-9eb32c437ef66245/Extras/kompendium2019.pdf
Bezpieczne media (poradnik)
https://www.edukacja.fdds.pl/fc63516e-e941-4d3c-827d9febcf076630/Extras/broszura_Dziecko-i-media-19-09-2017.pdf

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe
1. Epodreczniki.plhttps://epodreczniki.pl/
2. Portal wiedzy dla nauczycielihttp://www.scholaris.pl/
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
https://www.cke.gov.pl/
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” http://wlaczpolske.pl/
5. Portal lektury.gov.pl https://lektury.gov.pl/
6. Strona Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/
7. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1, https://przystanekhistoria.pl/
8. Serwis Ninateka https://ninateka.pl/edu
9. Biblioteka Cyfrowa Polona https://polona.pl/
10. Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/
11. Serwis Telewizji Polskiej https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizejdzieci-i-mlodziezy%20-

12. Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online Internetowe pasmo edukacyjne
dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie https://vod.tvp.pl/ w sekcji
„eSzkoła”

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
do 10 kwietnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - art. 30b
https://www.gov.pl/attachment/604aedfa-0d8f-4165-bf8f-fe80c5b1b321
Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 - art. 30c
https://www.gov.pl/attachment/d85cc32c-6cd3-4a8b-a61c-91faf603145d

