Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Na podstawie § 3a rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492) oraz rozporządzenia
MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), zostały podjęte decyzje,
o których pragniemy Państwa poinformować.
1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia,
obowiązkiem każdego nauczyciela Zespołu Szkół w Birczy jest prowadzenie zajęć zdalnych
tzn. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W naszym Zespole, jak dotychczas, będzie to polegało na umieszczaniu informacji dla uczniów
i ich opiekunów na stronie internetowej Zespołu Szkół. Uczniowie w dowolnym, odpowiednim
dla siebie czasie, będą realizować treści zadane przez nauczycieli. Dozwolone jest również
prowadzenie lekcji on - line. Wychowawca odpowiada za dostosowanie pracy zdalnej
do możliwości psychofizycznych uczniów tj. łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych i bez ich użycia. Wyznacza się limity czasu lekcji zdalnych z użyciem
monitorów do: klas I-III – 10 minut, klas IV - VIII – 15 minut. Przekazywane materiały będą
również indywidualnie dostosowane do specjalnych potrzeb naszych wychowanków.
2. Wychowawcę zobowiązuje się do czuwania nad równomiernym obciążeniem uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu. Dlatego też zezwala się
wychowawcy, po poinformowaniu o tym nauczyciela prowadzącego, na rozmieszczenie zagadnień
w innym układzie niż zgodny z planem lekcji.
3. Tematy i oceny uczniów wpisywane będą do e-dziennika, za pomocą którego będziemy się
z Państwem kontaktować. Dlatego prosimy o przekazywanie adresów mailowych wychowawcom.
4. W poniedziałek, tj. 30 marca 2020 r. udostępnimy na stronie internetowej naszej szkoły listę
z adresami e-mail naszych nauczycieli, aby umożliwić Państwu indywidualne konsultacje.
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