Murów, 24.03.2020 r.
Komunikat
w sprawie nauczania zdalnego w terminie 25.03 do 08.04.2020 r.
Szanowni Państwo,
Od jutra (tj. 25.03) w PSP w Murowie realizowany będzie program nauczania zgodnie
z podstawą programową oraz planem lekcji, podanym w dzienniku elektronicznym. Szkoła
organizuje zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w oparciu o funkcjonalność dziennika elektronicznego oraz stronę internetową szkoły.
Zasady realizacji nauczania zdalnego:
1. Nauczyciel może wykorzystywać materiały w postaci elektronicznej:
 dostępne na stronach internetowych MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie
Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/, stronach internetowych Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz innych stronach
edukacyjnych;
 materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii;
 inne, które sam wybierze do realizacji danego zagadnienia.
2. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą również w oparciu o podręczniki szkolne, zeszyty
ćwiczeń oraz inne materiały nauczyciela, w szczególności w formie udostępniania
materiałów w postaci dokumentów (plików), filmów i innych materiałów edukacyjnych (linki).
Dopuszcza się również wysyłanie materiałów przy pomocy poczty elektronicznej.
3. Przesyłane materiały będą dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
W przypadku oceny, że przesłane przez nauczyciela materiały są zbyt obszerne, jest ich
zbyt dużo – proszę o tym poinformować nauczyciela. Informację tą proszę przekazać
wysyłając wiadomość nauczycielowi przez edziennik.
4. Nauczanie zdalne będzie poległo na łączeniu przemiennego kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych, innych urządzeń mobilnych i bez ich użycia. Czas przeznaczony na
pracę z danego przedmiotu będziemy planować do 45 minut.
5. Zadane prace będą oceniane zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami oceniania
lub w sposób o którym poinformuje nauczyciel danego przedmiotu. Oceny będą wpisywane
do edziennika.
6. Uczniowie mają możliwość zadawania pytań nauczycielowi w celu efektywnego
przyswajania wiedzy. Mogą tego dokonać za pośrednictwem wiadomości edziennika lub
innego narzędzia informatycznego, które wskaże nauczyciel.
7. Rodziców / Uczniów proszę o odesłanie prac w formie plików elektronicznych (tekstowych,
prezentacji, zdjęć, scanów itp.) – chyba, że nauczyciel przedmiotu ustali inną formę wymiany
informacji. Terminy odsyłania prac będą określane przez nauczycieli.
Dopuszcza się (choć nie zaleca) oddanie pracy w wersji papierowej, w sekretariacie szkoły,
w godzinach od 8.00 do 12.00.

8. Odesłanie prac oraz aktywność uczniów na edzienniku lub innych narzędziach
informatycznych wskazanych przez nauczyciela będzie potwierdzeniem realizacji materiału
nauczania.
9. Rodziców proszę o śledzenie zapisów w dzienniku elektronicznym oraz umieszczanych na
stronie szkoły materiałów i komunikatów.
10. Pedagog, psycholog, logopeda będą prowadzili konsultacje dla uczniów i rodziców lub
w miarę potrzeb przygotowywali materiały edukacyjne dla uczniów publikowane na stronie
szkoły. Konkrety czas konsultacji podam w osobnej informacji.
11. Nauczyciel bibliotekarz, w miarę możliwości, udostępni dostęp do e-booków.
12. Nauczyciele świetlicy będą wspierali wychowawców klas w procesie zdalnego nauczania
oraz pełnili dyżury. Podczas dyżuru będą wspierali uczniów lub rodziców.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości informuję, że istnieje możliwość konsultacji
z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny (moduł wiadomości).

Z poważaniem,
Zofia Nawrot
Dyrektor PSP w Murowie

