Informacja
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie
dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w klasach IV-VIII
oraz
zajęć stacjonarnych w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III
w okresie 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele !
W związku informacją przekazaną na konferencji premiera rządu, a także oficjalną
informacją zamieszczoną na stronie MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-nadwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne) Dyrekcja Szkoły informuje, że od 26 października
2020 r. do 8 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych i klasy te przechodzą na nauczanie zdalne.
Z kolei dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych
pracować będą tak jak dotychczas, czyli w trybie stacjonarnym. Dla tych klas
kontynuowane jest wyżywienie, a dowozy pozostają bez zmian, zgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Ponadto, Dyrekcja szkoły zwraca uwagę, że nauczyciele podczas nauczania zdalnego
uczniów klas IV-VIII we wyżej wskazanym okresie, realizują nowe tematy z podstawy
programowej zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Jako sposób komunikacji Dyrektor szkoły wyznacza szkolny dziennik elektroniczny,
w którym wychowawcy i pozostali nauczyciele zamieszczają w formie wiadomości wszystkie
treści realizowane na zajęciach, uzyskane oceny w „Ocenach” oraz prace domowe w zakładce
"zadanie domowe" i terminy sprawdzianów/testów/innych zadań w zakładce „Sprawdziany” .
Głównym źródłem pracy uczniów na poszczególnych lekcjach będzie platforma
Microsoft Teams – login oraz hasło pierwszego logowania do platformy znajdują się
w dzienniku elektronicznym w zakładce „Dostęp Office 365”.
Natomiast Rodzic może komunikować się z wychowawcą lub nauczycielem oraz
Dyrekcją szkoły za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym lub wysyłając wiadomość
na skrzynkę mailową szkoły pod adresem: zstuliszkow@wp.pl. Możliwa jest również
korespondencja listowna polegająca na umieszczeniu wiadomości / dokumentów w zamkniętej
kopercie, opisanej: np.: materiały /pisma itp., imię i nazwisko pracownika/nauczyciela
z dopiskiem – „dla Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie" i odniesienie koperty do placówki
(skrzynka do korespondencji umieszczona jest przy wejściu głównym byłego budynku
gimnazjum).
Zgodnie z zasadami pracy zdalnej w klasach IV-VIII prace uczniów będą podlegać
ocenie. Ocenianiu podlegają wskazane i opisane przez nauczyciela wytwory pracy ucznia,
przesłane na platformie, a uzyskane oceny umieszczane będą w dzienniku elektronicznym.

Zasady oceniania poszczególnych prac w dalszym ciągu zostaną dostosowane do
Szkolnych oraz Przedmiotowych Zasad Oceniania, obowiązujących do tej pory w szkole
i zawartych w Statucie Szkoły oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły w poniedziałek,
tj. 26.10.2020 r. Również w poniedziałek, po analizie złożonego zapotrzebowania przez
rodziców do wychowawców klas uczniów IV-VIII na laptopy szkolne, rodzice zostaną
poinformowani przez informatyka szkolnego o ich użyczeniu.
W przypadku braku dostępności drogi elektronicznej wychowawca/rodzic komunikuje
się z rodzicem/wychowawcą drogą telefoniczną lub przez sms.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i wytyczne dla placówek
oświatowych liczymy na Państwa wyrozumiałość oraz cierpliwość, jesteśmy również otwarci
na Państwa sugestie.

Z życzeniami zdrowia, Dyrektor Szkoły Mirosława Puszcz-Majda.

