Warszawa, 6 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice klas 1-3 OSM I st.
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Szkoły spowodowanym pandemią,
przedstawiamy najważniejsze zasady realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość obowiązujące w dniach 9-29 listopada 2020 r.
w klasach 1-3 OSM I st.
1. Zajęcia ogólnokształcące oraz artystyczne zbiorowe będą odbywać się zdalnie według
zmodyfikowanego planu zajęć (w załączeniu), według dotychczasowego rozkładu
dzwonków.
2. Lekcje indywidualne na instrumencie będą się odbywać zdalnie za pomocą narzędzi
ustalonych z nauczycielem. Dni i godziny tych zajęć mogą ulec zmianie, jeśli to będzie
konieczne, w uzgodnieniu nauczyciela i rodzica.
3. Preferowaną formą zajęć zdalnych będą lekcje na platformie Google Classroom Meet:
1) lekcja na wizji będzie trwać nie dłużej niż 30 minut;

4.

2) zgodnie z załączonym planem, na wizji zostaną zrealizowane następujące wymiary
zajęć:
edukacja polonistyczna - 5 lekcji tyg.,
edukacja matematyczna - 4 lekcje tyg.,
edukacja społeczna - 1 lekcja tyg.,
kształcenie słuchu i rytmika - 2 lekcje tyg.
Pozostałe godziny lekcyjne będą realizowane poprzez przesyłanie materiałów
edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela, udostępnianie filmów, nagrań,
prezentacji i innych materiałów - za pomocą platformy Classroom lub innych
multimediów, a także odbieranie i odsłuchiwanie materiałów przygotowanych przez
uczniów.
Zapotrzebowanie na materiały z biblioteki szkolnej proszę wysyłać na adres
j.stefaniuk@szymanowski.edu.pl, a zamówione materiały będą wysyłane elektronicznie lub
przygotowane w kopertach do odbioru w bibliotece lub w hallu Szkoły.

5. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej w zakładce Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
Działania opiekuńcze Szkoły
1. Szkoła zapewni opiekę wyłącznie dla tych dzieci z klas 1-3 OSM I st., których rodzice
zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania
publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
w załączeniu wzór wniosku,
który
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2. Opieka ta może być sprawowana od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 17.00, a jej
szczegółowa organizacja zostanie ustalona po zebraniu zgłoszeń uprawnionych rodziców.
3. Możliwość spożycia posiłku w stołówce zostanie ustalona z ajentem po zebraniu informacji na
temat ewentualnego zapotrzebowania.
W zastępstwie dyrektora Szkoły
Wicedyrektor Barbara Janiczek

