Szanowni Rodzice!
Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z trudnej sytuacji, której doświadczamy ostatnio
każdego dnia. Zarówno Państwu, jak i nam, nauczycielom, zależy na dobru Waszych dzieci.
Wprowadzając zdalne nauczanie, chcemy, aby nie było ono przeszkodą w zdobywaniu i
utrwalaniu przez dzieci wiedzy, ale aby było pomocą. Dlatego apeluję o wspólne
porozumienie na linii nauczyciel -uczeń-rodzic. Wierzę, że damy radę. Jesteśmy zdalnie do
Państwa dyspozycji. O wszystko można nas pytać.
Od dzisiaj wchodzi w życie Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć
w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 im.
Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku
szkolnym 2019/2020 wraz z załącznikiem.
1.Proszę o dokładne zapoznanie się z tym dokumentami.
2.Nie zmieniamy planu lekcji. Będziemy czuwać nad tym, aby materiał nie był przeładowany,
a czas pracy z uczniem adekwatnie dostosowany do jego potrzeb i w miarę możliwości
skrócony.
3.Będziemy mieli na uwadze to, aby dzieci mogły odpocząć i zrelaksować się.
4.Tematy lekcji oraz oceny będą zapisywane w mobidzienniku, w którym będzie zaznaczona
obecność wszystkich uczniów.
5. Wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem proszę rozwiązywać z
wychowawcami i nauczycielami przedmiotów na bieżąco.
6. Wspierajmy się nawzajem, pamiętając, że sytuacja, która się pojawiła ze względu na
rozprzestrzenianie się COVID-19 jest nie tylko dla nas nowa, ale bardzo stresująca.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życząc zdrowia i siły, Bożena Olichwer

Drodzy Uczniowie!
Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z trudnej sytuacji, której doświadczamy ostatnio
każdego dnia. Zarówno Waszym rodzicom, jak i nam, nauczycielom, zależy na Waszym
dobru. Wprowadzając zdalne nauczanie, chcemy, aby nie było ono przeszkodą w zdobywaniu
i utrwalaniu przez Was wiedzy, ale aby było pomocą. Dlatego z wszystkimi problemami
zwracajcie się do Waszych wychowawców, nauczycieli i specjalistów. Wierzę, że damy radę.
Jesteśmy zdalnie do Waszej dyspozycji. O wszystko można nas pytać.
Od dzisiaj wchodzi w życie Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć
w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 28 im.
Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku
szkolnym 2019/2020 wraz z załącznikiem.
1.Proszę, abyście się zapoznali z tym dokumentami.
2. Nie zmieniamy planu lekcji. Będziemy czuwać nad tym, aby materiał nie był
przeładowany, a czas Waszej pracy był adekwatnie dostosowany do Waszych potrzeb
i w miarę możliwości skrócony.
3.Będziemy mieli na uwadze to, abyście mogli odpocząć i zrelaksować się.
4.Tematy lekcji oraz oceny będą zapisywane w mobidzienniku, w którym będzie zaznaczona
obecność wszystkich uczniów.
5. Wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem proszę rozwiązywać z Waszymi
wychowawcami i nauczycielami przedmiotów na bieżąco.
6. Wspierajmy się nawzajem, pamiętając, że sytuacja, która się pojawiła ze względu na
rozprzestrzenianie się COVID-19 jest dla nas wszystkich bardzo stresująca.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc zdrowia i siły, Bożena Olichwer

