Sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami podczas zawieszenia zajęć
25.03-10.04.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Podejmowane przez nas działania uwzględniają zasady bezpiecznego i higienicznego
korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości
psychofizyczne dzieci, wiek, etap edukacyjny i możliwości sprzętu multimedialnego nauczycieli
i uczniów. Wskazany jest nadzór rodzicielski nad bezpieczeństwem dziecka w sieci.
Nauczyciele organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach
i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych
konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp.).
Głównymi kanałami komunikacji są Librus (wiadomości do uczniów i rodziców)
oraz Office365 (Outlook).
Kontakt telefoniczny nawiązuje wychowawca
(na zasadach uzgodnionych z nauczycielem).

klasy

w

szczególnych

przypadkach

Uczniowie mają obowiązek nawiązania kontaktu z nauczycielami przez ww. komunikatory
oraz realizowania powierzonych zadań.
Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli korzystając z podręczników, zeszytów
ćwiczeń, kart pracy oraz innych materiałów w postaci elektronicznej wskazanych
przez nauczyciela np.:
 dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/;
 materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji
publicznej i radiofonii;
 w przypadku klas 8 stron CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/ Zestawy zadań powtórkowych
dla uczniów klas 8 publikowane są stronie www.cke.gov.pl;
 wybrane informacje i materiały edukacyjne mogą być zamieszczane na stronie
internetowej szkoły.
Za skuteczny i efektywny kontakt z uczniami i rodzicami w zakresie przekazywanych
i odbieranych materiałów dydaktycznych oraz kontrolę obowiązku szkolnego swoich
wychowanków odpowiedzialny jest wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem
Szkoły.
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