Drodzy Rodzice
W poniedziałek, 16 marca otwieramy nowy, inspirujący rozdział w Naszej Szkole – czyli nauczanie
zdalne. Jest to dla uczniów nowa forma, więc prosimy o niewielką pomoc, szczególnie najmłodszym
uczniom, w pierwszych dniach pracy. Proponowana platforma Microsoft 365 i aplikacja Microsoft
Teams daje ogromne możliwości, które postaramy się wykorzystać podczas zajęć – oczywiście
dostosowując ich ilość oraz formę do wieku i umiejętności uczniów. Z pewnością na początku pracy
zrodzi się wiele pytań oraz może nawet problemów technicznych – dlatego zwracamy się z prośbą o
pomoc w uruchomieniu naszego e-learningu.
Po otrzymaniu niniejszej wiadomości, do poniedziałku – do godziny 9.00 bardzo prosimy o :
1. Przygotowanie i sprawdzenie dostępnego sprzętu: komputera, laptopa, tabletu, smartfona pod
kątem dostępności do Internetu oraz udostępniania kamery i mikrofonu – w czasie ewentualnych
połączeń audio-video.
2. Uczniom, którzy będą korzystać ze sprzętów mobilnych typu tablet, smartfon – zainstalowanie w
urządzeniu mobilnej wersji bezpłatnej aplikacji MICROSOFT TEAMS
3. Zalogowanie się wg instrukcji na platformę MICROSOFT 365, zmianę i zapisanie hasła logowania
4. Wejście wg instrukcji na aplikację TEAMS oraz przeglądnięcie jej zawartości ( zakładki swojej klasy,
kanałów przedmiotów )
BARDZO PROSIMY, ABY UCZNIOWIE WSTRZYMALI SIĘ Z SAMODZIELNYM UŻYWANIEM
DOSTĘPNYCH APLIKACJI PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI, PODCZAS KTÓRYCH PRZEKAŻEMY
WSZELKIE ZASADY UŻYTKOWANIA PLATFORMY.
5. Po zakończeniu zapoznawania się z wyglądem oraz funkcjami platformy – zachęcamy do dodania
strony do ZAKŁADEK lub ULUBIONYCH w celu szybkiego odnajdywania i logowania się na swoje konto
podczas zajęć.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udział w zajęciach on-line będzie monitorowany – dla potrzeb statystycznych, ale oczywiście nie
będzie żadnych konsekwencji z „nieobecności” ucznia na zajęciach wirtualnych. Zdajemy sobie
sprawę, że organizacja nauczania w domu również dla Państwa może stanowić pewną trudność i nie
zawsze dziecko będzie mogło być on-line w wyznaczonym czasie.
Do wszystkich zajęć i materiałów dziecko ma dostęp w dowolnym czasie – wystarczy zalogować się na
platformie MICROSOFT 365 i w aplikacji TEAMS , a następnie wejść na kanał przedmiotu.
Tam w zakładce klasy na odpowiednim kanale przedmiotu będzie zarejestrowana lekcja w zakładce
OGŁOSZENIA wraz z przesyłanymi przez nauczyciela materiałami.
Poszczególne lekcje zawsze zaczynają się o pełnej godzinie zegarowej od powitania nauczyciela oraz
przesłania uczniom krótkiego konspektu zajęć – gdzie będą wyznaczone zadania do zrealizowania
on-line oraz podczas pracy samodzielnej.
Samo połączenie z nauczycielem podczas wyznaczonej lekcji będzie trwało – w zależności od klasy,
przedmiotu oraz wieku uczniów – od 10 do 45 minut. Pozostały czas w planie lekcji oraz zajęcia
nazwane PRACA WŁASNA – to zaplanowany czas na samodzielną pracę w domu. Oczywiście ten czas
można wykorzystać dowolnie, ale zachęcamy do pracy dydaktycznej w godzinach przedpołudniowych
i raczej stałych.

W planie widoczne są również zajęcia W-F podczas których nauczyciel będzie zachęcał do ruchu w
domu lub na powietrzu – jeśli są takie możliwości . Mamy nadzieję, że takie zajęcia przyniosą uczniom
również trochę zabawy .
Pierwsze połączenie na kanale PIERWSZE ZAJĘCIA odbędzie się w poniedziałek, 16 marca – wg
planu lekcji i będzie polegało głównie na sprawdzeniu czy uczeń jest w stanie się połączyć z platformą
oraz zostaną omówione podstawowe funkcje aplikacji TEAMS. Bardzo prosimy, aby przy uczniach z
klas 1-4 była wówczas obecna w miarę możliwości osoba dorosła, która pomoże w szybkim kontakcie
z nauczycielem w razie problemów z obsługą aplikacji. Będą to zajęcia organizacyjne.
W poniedziałek, w godzinach od 10.00 do 14.00, również w trakcie zajęć, będzie dostępna linia
telefoniczna do zgłaszania ewentualnych trudności pod nr: 500 103 625 oraz udostępniony kontakt
mailowy na adres: nsz.nauka@gmail.com. Prosimy o bieżący kontakt w celu usunięcia wszelkich
trudności przed zajęciami we wtorek.
Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 powinni brać udział w każdych zajęciach on-line pod opieką
osoby dorosłej, zanim nie nauczą się samodzielnej obsługi platformy oraz interakcji z nauczycielem.
Następnie podczas pracy własnej również oczywiście zachęcamy Rodziców do kontroli pracy uczniów.
Podkreślamy, że niezależnie od tego czy uczeń bierze udział w zajęciach czy tez nie – wszystkie
materiały są dostępne na kanale przedmiotu.
Wszystkie prace pisemne, wykonywane przez uczniów w domu – w ćwiczeniach, podręcznikach,
kartach pracy – będą sprawdzone przez nauczyciela po powrocie do szkoły – po zakończeniu okresu
zdalnego nauczania, nie trzeba ich w żaden sposób przesyłać nauczycielom. Ewentualne zadania do
wykonania on-line – będą sprawdzane na bieżąco.
BARDZO WAŻNĄ KWESTIĄ jest uświadomienie uczniom, że lekcja przebiega w całym zespole
uczniów aktywnych on-line i wszystko co uczeń napisze, prześle lub powie – będzie widoczne w
zapisie zajęć dla całej klasy oraz nauczyciela. Uczeń nie może skasować przesłanej podczas lekcji
wiadomości.
Nauczyciele będą do indywidualnej dyspozycji uczniów w godzinach wyznaczonych planem jako
DYŻUR NAUCZYCIELA ON-LINE ( @N) . Jeśli Rodzice będą chcieli skontaktować się z Nauczycielem za
pomocą platformy – powinni to zrobić z konta UCZNIA – w zakładce CZAT – łącząc się bezpośrednio z
wybranym nauczycielem. Oczywiście forma kontaktu przez e-dziennik lub mailowo na adres
nsz.nauka@gmail.com jest cały czas aktualna i mile widziana.
Bardzo prosimy o bieżące sprawdzanie e-dziennika, szczególnie zakładek ZADANIE DOMOWE –
ponieważ w tym miejscu będzie umieszczane podsumowanie wymagań z poszczególnych lekcji
w danym dniu.
Zwracamy się z prośbą o wsparcie we wdrożeniu systemu nauczania zdalnego, mamy nadzieję,
że zaproponowana przez Nas forma sprawdzi się, ponieważ chcielibyśmy z niej korzystać również
w przyszłości podczas działań projektowych w szkole.
Wszelkie pytania proszę przesyłać na bieżąco przez dziennik elektroniczny lub na adres mailowy:
nsz.nauka@gmail.com

Dyrekcja Szkoły

