Drodzy uczniowie, rodzice i nauczyciele
Na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji
Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu nauczanie zdalne
zostaje przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.
i będzie prowadzone w formie elektronicznej.
Organizacja zajęć edukacyjnych odbywać się
będzie z wykorzystaniem następujących metod i technik:
 Dziennika elektronicznego
https://portal.librus.pl/szkola/synergia/loguj
 Zintegrowanej
Platformy
Edukacyjnej
pod
adresem:
www.epodreczniki.pl
 Materiałów edukacyjnych ze strony
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 Szkolnego konta na portalu Facebook
https://www.facebook.com/zsoizcc/
 Strony internetowej szkoły
https://www.zsoiz-ciechanowiec.pl
 Adresu e-mail szkoły: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
 Aplikacji E-learningowych – nauczyciele przedmiotów przekażą
uczniom nazwy poszczególnych bezpłatnych aplikacji
 Klasowych i przedmiotowych GRUP na portalu Facebook
 Nauczyciele na bieżąco będę sprawdzać i oceniać zakres
opanowanej wiedzy i umiejętności poprzez zadawane prace,
które
uczniowie
będą
przesyłać
do
nauczycieli
w formie zdjęć lub skanów (w formacie PDF lub JPG ),
w pliku WORD lub NOTANIKU za pomocą dziennika

elektronicznego, adresu e-mail lub innego środka komunikacji
elektronicznej ustalonej z nauczycielem danego przedmiotu.
 Nauczyciele będą starać się o realizowanie materiału zgodnie
z predyspozycjami indywidualnymi ucznia oraz dostosowywać
materiał do ich możliwości edukacyjnych.
 Nauczyciele są zobligowaniu po sprawdzeniu i ocenieniu
otrzymanych od uczniów zadanych prac, omówienia pisemnego
i przesyłania uczniom prawidłowo rozwiązanych zadań oraz
w punktach zagadnień i treści które powinny być uwzględnione
w ich pracach pisemnych.
W przypadku braku komunikacji z uczniami i stwierdzenie przez
nauczycieli, że uczeń nie realizuje przekazanego zakresu materiału,
nie wypełnia kart pracy, zadanych prac oraz jest nieobecny na
e-lekcjach, uczniom będzie zaznaczana nieobecność w dzienniku
elektronicznym. W przypadku rzetelnego wywiązywania się z przez
ucznia z obowiązków odnotowaną będzie miał obecność jako „zdalne
nauczanie”.
Nauczyciele mają obowiązek archiwizować i dokumentować
materiały z okresu elektronicznego nauczania i po powrocie do szkoły
przekazać wszystkie materiały (w tym te otrzymane od uczniów) do
Wicedyrektora szkoły.
Każdy uczeń, słuchacz lub rodzic ma możliwość konsultacji
z nauczycielem prowadzącym zajęcia, telefonicznie od 8:00 do 16:00
lub poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.
W przypadku problemów technicznym proszę kontaktować się
z wychowawcami, nauczycielami lub bezpośrednio z dyrekcją szkoły.

W imieniu swoim i całej Rady Pedagogicznej proszę rodziców
o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji oraz o wspieranie
i motywowanie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą,
z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci.
Pragnę przypomnieć, że w okresie stanu epidemii należy ograniczyć
spotkania towarzyskie i wyjścia z domu, zwłaszcza uczniów, którzy
przecież nie pracują. Proszę unikać zatłoczonych miejsc oraz starać się
nie opuszczać miejsca zamieszkania. Proszę wszystkich
o odpowiedzialne zachowanie i nie narażanie siebie i innych osób na
zarażenie się koronawirusem.
W przypadku stwierdzenia przez uczniów lub rodziców o nierzetelnym
wywiązywaniu się nauczycieli ZSOiZ w Ciechanowcu ze zdalnego
nauczania proszę o bezpośrednie poinformowanie mnie telefonicznie
lub mailowo.
Przesyłam dla całej szkolnej społeczności życzenia zdrowia oraz
wytrwałości w tych trudnych chwilach i mam nadzieję, że po świętach
wielkanocnych spotkamy się w budynku naszej szkoły.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu mgr Łukasz Godlewski
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
tel./fax (86) 2771 134; (86) 2771 135
e-mail: zsoiz-ciechanowiec@wp.pl
www.zsoiz-ciechanowiec.pl

