Informacja dla uczniów i rodziców
Komunikat Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie
o wybranych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie od 25.03.2020
prowadzone będzie obowiązkowe nauczanie na odległość. Informuję uczniów i rodziców o wybranych
rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość:
1. Wybór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnego nauczania
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie zdalne nauczanie będzie realizowane z użyciem:
• materiałów edukacyjnych opracowywanych dla uczniów przez nauczycieli na podstawie IPET-ów i
przesyłanych drogą elektroniczną,
• materiałów dydaktycznych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu przekazanych
wcześniej uczniom,
• komunikatorów internetowych Messenger, WhatsApp,
• filmików instruktażowych, konkursów, propozycji zabaw umieszczanych na Facebooku dla
wszystkich uczniów
• ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych MEN, wybranych przez
nauczycieli i dostosowanych do możliwości psychofizycznych poszczególnych uczniów,
• materiałów znajdujących się na portalach edukacyjnych,
• materiałów edukacyjnych prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
2. Zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych zespołach klasowych:
• treści nauczania znajdują się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych
opracowanych dla każdego ucznia, treści na każdy dzień przekazują nauczyciele,
• proszę rodziców by oprócz zajęć prowadzonych z wykorzystaniem komputera, tabletu, telefonu i
innych nośników zachęcali uczniów do wykonywania samodzielnie zadań np. (pomoc w sprzątaniu,
wspólne gotowanie, rozmowy kierowane z rodziną, omawianie obejrzanych treści w telewizji, gry i
zabawy z rodzeństwem itp.).
3. Zasady oceniania i kontaktu z uczniami i rodzicami
• nauczyciele będą oceniać uczniów zgodnie z zasadą, że nawet niewielkie, postępy ucznia powinny być
wzmacniane pozytywnie,
• będą tego dokonywać za pomocą pochwały drogą elektroniczną, podczas telefonicznej rozmowy z
uczniem lub rodzicem lub za pomocą komunikatorów internetowych typu Messenger lub WhatsApp,
• czas zdalnego nauczania proponuję wykorzystać jako sposób na uaktywnienie i usamodzielnienie
uczniów i to w szczególny sposób będą uwzględniać nauczyciele podczas oceniania.
Każdy uczeń oraz rodzic może kontaktować się ze szkołą oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w
tym z psychologiem i pedagogiem. Telefony oraz emaile do nauczycieli, psychologów i pedagogów znajdują
się u wychowawców klas. Proszę by konsultacje te były prowadzone w godzinach między 08.00 a 15.00
Wszelkie sprawy uczniów należy załatwiać:
telefonicznie: 33 8730379
mailowo: biuro@soswkaczyna.iaw.pl
Dyrektor Ośrodka

Podstawa prawna:
Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty….. § 1 ust. 3, ust.4, ust.7, ust.8, ust.9, ust.10 (Poz. 493)

