Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło
zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć
prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką
„nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku
szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.
Organizacja „zdalnego nauczania” w naszej szkole dla klas I-III (zgodnie z rozporządzeniem
MEN) polega na tym, że uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez
materiały dydaktyczne zamieszczane na stronie głównej naszej szkoły: www.sp6.krasnik.pl
w zakładkach: Materiały edukacyjne oraz Materiały edukacyjne do zajęć z Pomocy
Psychologiczno- Pedagogicznej oraz zajęć świetlicowych.
Nauczyciele klas I – III oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
z niepełnosprawnościami sprzężonymi są dostępni dla uczniów, rodziców
i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
Kształcenie na odległość będzie odbywało się przez podejmowanie przez ucznia aktywności
określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem
i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.
Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem dla klas I- III do 30 minut, w ciągu dnia.
Zajęcia oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają
się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia
równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć
w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego
wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Uczeń może zwrócić się o indywidualną pomoc lub
wskazówki do nauczyciela w trakcie lekcji lub w ramach wyznaczonych konsultacji.
Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną zgodnie
z terminami ustalonymi przez nauczyciela do piątku każdego tygodnia (sobota oraz niedziela
to dni wolne od nauki).
Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie
z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie udziela uczniom konsultacji– można
kontaktować się z nim za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz
w wyjątkowych sytuacjach telefonu prywatnego (za zgodą udostępnienia numeru telefonu
przez nauczyciela). Nauczyciele ustalają terminy dodatkowej konsultacji (30 minutowej przy

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego) poprzez wskazanie dnia
tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla ucznia i rodziców.
Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia uczniów
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym
lub
z niepełnosprawnościami sprzężonymi są dostępni dla uczniów, rodziców
i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
realizacji przez ucznia w domu.
Informuję także, że pedagog, psycholog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa
w godzinach swojej pracy w każdy dzień tygodnia (aktualny plan pracy na stronie
internetowej szkoły) oraz w czasie dodatkowych konsultacji.
Kontakt z pedagogiem (p. Bożena Łyjak):
e-mail: bozena.lyjak@onet.pl
dodatkowe konsultacje: czwartek 16:00-16:30
Kontakt z psychologiem (p. Marlena Cholewińska):
tel. 661745450
e-mail: m.cholewińska@sp6krasnik.onmicrosoft.com
dodatkowe konsultacje: poniedziałek 13.00-13.30
kontakt z psychologiem (p. Anna Wróblewska):
e-mail: wrooblewska.anna@gmail.com
dodatkowe konsultacje: piątek 10.45-11.15
W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą
komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji
wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do
indywidualnych konsultacji w ciągu tygodnia.
Kontakt z informatykiem od 9.00-14.00:
e-mail: admin-teams@o2.pl lub dziennik elektroniczny
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy
o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 7:00-15:00 (tel. 81 826 16 47)
oraz drogą mailową: sp6krasnik@onet.pl
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boisko, hala/
sala gimnastyczna, napowietrzna siłownia).
Kontakt z dyrektorem szkoły, Moniką Kuśmierz: monika.kusmierz@interia.pl; dziennik
elektroniczny lub tel. 81 826 16 47- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarnoepidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarnoepidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych
Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni
ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich
dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Z poważaniem,
Monika Kuśmierz
Dyrektor szkoły

