Informacja dla Rodziców

1. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia
20 marca 2020r., w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu będzie
kontynuowane nauczanie zdalne. Od 25 marca 2020 r. zostanie wznowiona
realizacja podstawy programowej. Ta forma nauki nie byłaby możliwa bez
współpracy z Państwem, za która składam serdeczne podziękowania
2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami za pomocą e-dziennika.
Dodatkowy kontakt prowadzą drogą mailową, korzystają też z innych
komunikatorów. Prace od uczniów otrzymują przez e-dziennik lub na swój mail.
Tą drogą przekazują też uczniowi i rodzicowi informację zwrotną.
3. Rodzice mogą konsultować się z nauczycielem poprzez e-dziennik, drogą
mailową, bądź pod prywatnym numerem telefonu udostępnionym przez
nauczyciela. Ponadto do dyspozycji rodziców pozostaje numer do sekretariatu
szkoły 83 353 0025 ( w godzinach 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku) oraz
mail szkoły zswohyn@op.pl.
4. Z wykorzystaniem poczty elektronicznej, będzie można uzyskać wsparcie
specjalistów:- pedagog szkolny p. Agnieszka Juszczyńska, psycholog p. Kamila
Krzyszczak (w każdą środę w godzinach 11.00-15.00), logopeda p. Jolanta
Chacewicz oraz p. Joanna Kubaczyńska
5. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem
materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych
rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
6. Nauczyciele organizując nauczanie zdalne wezmą pod uwagę w szczególności
równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, - możliwości psychoﬁzyczne uczniów
podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, - łączenie
przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyﬁki zajęć.
7. W przypadku choroby ucznia lub wydarzeń losowych, które nie pozwolą uczniowi
uczestniczyć w pełni w zajęciach zdalnych, proszę o przekazanie takiej informacji
wychowawcy.
8. Razem uczymy się w nowej rzeczywistości. Proszę o zgłaszania uwag i wniosków,
które mogą usprawnić nauczanie i komunikację. Wszystkie ważne dla Państwa
informacje możecie przekazywać osobiście lub przez wybranych w klasie
członków Rady Rodziców.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Państwa, życzymy zdrowia i szybkiego powrotu do
szkoły
Anna Teresa Kowalczyk- dyrektor ZS
Barbara Banaszczyk- wicedyrektor ZS

