Gmina Morzeszczyn

Komunikat dyrektora SP w Morzeszczynie
Szanowni PAŃSTWO – RODZICE, drodzy UCZNIOWIE,

Niestety, zostajemy w domu do 10 kwietnia. Zgodnie z umową po wydaniu rozporządzenia ustalamy
dalszy tok nauki na odległość.

Przeprowadziliśmy wśród Państwa rozeznanie dotyczące dostępności naszych uczniów do narzędzia
pracy typu komputer oraz dostępności do Internetu.

Okazało się, że 5 dzieci nie ma takich warunków.

Dla nich ustalamy osobne warunki nauki.

Nadal będziemy wstawiać zadania na stronie szkoły w zakładce dokumenty, ale według waszego
planu uczniowie. Zadania wstawiamy na cały tydzień, po to, żebyście w razie niepowodzenia,
niedyspozycji mogli zawsze do danego dnia wrócić. Po tygodniu, w piątek zadania zdejmujemy ze
strony. Następnie pojawią się nowe. Każdy w dany dzień tygodnia szuka według planu, który też
jest na stronie szkoły, swojego przedmiotu i realizuje lekcje.

UWAGA! NICZEGO NIE TRZEBA DRUKOWAĆ, NIE NARAŻAJCIE RODZICÓW NA KOSZTA I
NIEPOTRZEBNE WYCHODZENIE Z DOMU. MACIE OŁÓWEK, MACIE DŁUGOPIS, INNE PRZYBORY DO
PISANIA I Z TEGO KORZYSTACIE.
DROGI RODZICU, TWOJE DZIECKO NIE MUSI PONOSIĆ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW.
RÓWNIEŻ W NASZYCH WCZEŚNIEJSZYCH USTALENIACH TEGO NIE WYMAGALIŚMY.

Pamiętajcie, że do lekcji siadacie w godzinach od 9.00 do 15.00
Każdy w swoim tempie. To nie znaczy, że tyle siedzicie przy komputerze i tyle godzin uczycie się. To
czas, kiedy jesteście najbardziej efektywni umysłowo w ciągu dnia. To nie są wakacje, nie śpicie do
godziny 11.00.
Jesteście teraz w domu, ale nie są to ferie. Obowiązki domowe też do was należą. Sprzątacie z rodzicami, jecie
śniadanko i do lekcji.
I tam gdzie więcej dzieci a jedno urządzenie, dzielicie czas dla każdego.
RODZICU, WSPOMAGAJ NAS W TYCH USTALENIACH.
Nacisk kładziemy na matematykę, język polski, język angielski.
ZE WZGLĘDU NA ZRÓWNOWAŻENIE OBCIĄŻENIA Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW ZADANIA Z
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NIE BĘDĄ ZBYT OBCIĄŻAJĄCE, A JEDYNIE TAKIE, BY W
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MINIMALNYM STOPNIU REALIZOWAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ.
Nauczyciele dokonają znacznej modyfikacji programów nauczania. Program musi być teraz
dostosowany do nauki na odległość.
Zadania, ćwiczenia, zadania praktyczne będą tak dobrane, żeby każde dziecko miało szansę je zrobić.
Drogi rodzicu, drogi uczniu – jeżeli masz poczucie, że dla Ciebie to trochę mało, skorzystaj ze stron, które
proponujemy na stronie szkoły. W tej wyjątkowej sytuacji musisz myśleć też
o innych. Jeżeli masz
bezpośredni kontakt z nauczycielem, poproś go o dodatkowe zadanie. Na pewno to zrobi.
UWAGA, TERAZ WSZYSTKIE LEKCJE ZAPISUJEMY W ZESZYTACH. JEŻELI ZESZYT ZOSTAŁ W SZKOLE,
PROSIMY ZALOŻYĆ NOWY. MOŻESZ MIEĆ DO DWÓCH PRZEDMIOTÓW JEDEN ZESZYT. NIE MARTW SIĘ,
ŻE W SZKOLE ZOSTAŁY KSIĄŻKI, ĆWICZENIA. W SZKOLE REALIZUJE SIĘ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ,
NIE PODRĘCZNIKI. NAUCZYCIEL PODSUNIE CI INNY TEKST, INNE ŹRÓDŁO, KTÓRE PORUSZY
ZAGADNIENIE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
NAUCZYCIELE, mogą odsyłać do linku. Tu może Was spotkać kolejna niespodzianka – nie otworzy
się. A dzieje się tak, ponieważ cała Polska uczy się teraz on-line. Dzisiaj nie udało się, spróbuj jutro.
Ale nigdy się nie poddawaj. Czasem może to być inna godzina, niż ustalone godziny nauki przez nas
wyżej. TERAZ LICZYMY NA WASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Nie zdziw się, jeżeli pani/pan od wychowania fizycznego poprosi o zeszyt. Posłuchaj i wykonaj
polecenie.
Nie odkładaj wszystkiego na później. Tak się w szkole nie pracuje. Obowiązuje Was
systematyczność.
Ustalenia dotyczące kontaktu z Wami i zwrotu pracy domowej:
1. Uruchomiliśmy dla Was pocztę, na którą będziecie wysyłać zadania domowe sp1morzeszczyn@gmail.com
: musicie ją opatrzyć następującym tematem:
klasa, przedmiot, numer z dziennika,
bo inaczej
nauczyciel nie znajdzie Twojej pracy.
2. Jeżeli nauczyciel ustalił własną pocztę bezpośrednio do siebie, to wysyłacie prace tam.
3. Klasy VIII dodatkowo kontaktują się z nauczycielami za pomocą swojego e-mail, ponieważ przygotowują się
do egzaminu.
4. Nauczyciele klas I-III, przedszkola mają również odrębną pocztę, przez którą wysyłają prace domową:
spwczesnoszkolna123@gmail.com

Niektórzy nauczyciele kontaktują się z wami bezpośrednio, np. przez Messengerze, Sms.
Robią to z prywatnych telefonów, a więc nie nadużywajcie ich czasu.
Praca domowa, zapytanie po godzinie 15.00 będzie nie na miejscu. SZANUJMY SIĘ.

Ustalenia dotyczące oceniania:
DROGI RODZICU, PAŃSTWA DZIECKO MA JUŻ OCENY W DZIENNIKU, WIĘC MA PODSTAWĘ DO
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KLASYFIKACJI. Dlatego teraz ograniczamy ilość prac domowych i wprowadzamy na czas od 25 marca
do 10 kwietnia następujące zasady oceniania:
1.

Z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski jedna zwrotna praca domowa w
tygodniu.
2. Z pozostałych jedna praca raz na dwa tygodnie – może być, ale nie musi.
3. Z przedmiotów typu: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia
informatyczne nauczyciel nie ma obowiązku oceniania uczniów.
4. Dla klas I-VII nie ma żadnych sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych.
5. Klasy VIII mogą rozwiązywać na ocenę testy zaproponowane przez nauczycieli matematyki,
języka polskiego, języka angielskiego.
6. Każda praca domowa zwrócona zostanie do ucznia z komentarzem.
7. Po powrocie do szkoły nauczyciele sprawdzą wasze zeszyty i za wpisy lekcji wykonane w domu
również otrzymacie ocenę.
8. Zwrotna praca domowa może być w postaci dokumentu WORD, NOTATNIKA, PROGRAMU EXCEL,
ZDJĘCIA, FILMIKU, WIADOMOŚCI GŁOSOWEJ, PREZENTACJI POWERPOINT, RYSUNKU W PAINT,
WORD, INNA PREZENTACJA.

Zadbaliśmy o nasze dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dostają zadania bezpośrednio na
swojego e-mail od nauczycieli ich uczących.

DRODZY RODZICE, WSPIERAJCIE NASZE DZIAŁANIA, TO NIE JEST CZAS NA WZAJEMNE EWENTUALNE PRETENSJE,
PRZERZUCANIE NA SIEBIE WZAJEMNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIEMY, ŻE JEST WAM BARDZO CIĘŻKO, NAM
RÓWNIEŻ.
WSZYSCY UCZYMY SIĘ TEJ NOWEJ SYTUACJI.
W RAZIE PYTAŃ, PROSIMY PISAĆ NA POCZTĘ zs-morzeszczyn@wp.pl lub KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z
WYCHOWAWCĄ W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00.
ŻYCZĘ ZDROWIA. ZOSTAŃCIE W DOMU

dyrektor Aleksandra Graban
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