Krynica-Zdrój, dnia 24.03.2020 r.
Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Krynicy – Zdroju.
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony
został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.
W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik
kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi
i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję
Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny,
który również zapewniać będzie wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub
rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez niego ocenach.
Celem zdalnego nauczania jest realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość. Jako podstawowe narzędzia komunikacji
przyjmuje się komputer, telefon komórkowy z wykorzystaniem platform edukacyjnych
oraz innych materiałów przygotowanych przez nauczycieli i przez nich wskazanych.
Podjęcie pracy przez ucznia w ramach wskazanych działań jest obowiązkowe
i podlegać będzie ocenie. Oceny będą zapisywane w dzienniku elektronicznym.
Ocenianie będzie adekwatne do ogłoszonych we wrześniu wymagań edukacyjnych.
Każdy nauczyciel będzie monitorował i sprawdzał osiągnięcia wg wskazanych uczniom
zasad.
Tematy zajęć będą wpisywane do dziennika elektronicznego, a udział uczniów
w zajęciach będzie sprawdzany i odnotowany w dzienniku.
Dziennik elektroniczny będzie ważnym narzędziem przekazywania informacji
od nauczycieli dla rodziców i uczniów oraz od rodziców i uczniów dla nauczycieli.
Konsultacje dla uczniów będą odbywać się przez dziennik elektroniczny
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Konsultacje dla rodziców będą odbywać się przez dziennik elektroniczny w każdą
środę od godz. 16.00 do godz. 18.00.

Każdy nauczyciel poprzez dziennik elektroniczny nawiąże pierwszy kontakt z uczniem
i wskaże narzędzia współpracy.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel w ramach dziennika elektronicznego prześle
uczniom zaproszenie do zajęć . Uczeń musi potwierdzić odebranie informacji najpóźniej
2 dni przed kolejnymi zajęciami, co będzie traktowane jako potwierdzenie udziału
w pracy zdalnej.
W początkowym okresie może wdać się pewien chaos związany z wdrażaniem w takim
stopniu tej formy pracy. Nauczyciele będą dążyć do uproszczenia pracy i jej
uskuteczniania.
Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże
wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość
oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.
Życzę wszystkim siły, zdrowia i wytrwałości.
Z poważaniem
Maria Aleksander-Pisz – dyrektor szkoły.

