Szanowni Rodzice
Czas, w którym obecnie znajduje się polskie szkolnictwo jest dla nas Wszystkich wielkim
wyzwaniem. Wymaga od nas wszystkich- nauczycieli, rodziców- pełnej współpracy i mobilizacji.
Prosimy Państwa o zrozumienie i pomoc w realizowaniu codziennej pracy z dziećmi.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nakłada na Nas wszystkich
nowe obowiązki.
Postarajmy się, przy obopólnym zrozumieniu, zrealizować na miarę naszych możliwości nowe
zadania.
INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ PLACÓWKI
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA
Gminne Przedszkole w Tworogu prowadzi realizację podstawy programowej oraz realizuje
programy wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach wiekowych.
Nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne wykorzystując do tego wszelkie dostępne środki
komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka/rodzica z nauczycielem.
Nauczyciele ( częściowo za zgodą Państwa) do tego celu wykorzystają:
 Przedszkolną stronę internetową www.gptworog.pl
 Przedszkolny Facebook
 WhatsApp i grupy utworzone przez rodziców
 Adresy email
 Telefony
 Oraz inne dostępne środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji
pomiędzy nauczycielem, a rodzicem.
Działania w ramach zdalnego nauczania nauczyciele będą prowadzić wykorzystując materiały i
wszelkie dostępne środki przekazu tj: linki do ciekawych stron, materiały edukacyjne dla dzieci
przedszkolnych, programy telewizyjne, słuchowiska i audycje radiowe dla dzieci,
zamieszczanie tygodniowego planu pracy, opracowane propozycja zabaw, nagrywane filmiki z
zajęciami, scenariusze zajęć i inne sposoby wskazane przez dyrektora przedszkola w
porozumieniu z nauczycielami.
 Nauczycieli zobowiązuje się do czuwania nad bezpieczeństwem psychofizycznym dzieci oraz
odpowiedniego dawkowania dzieciom propozycji zabaw i realizowanych treści uwzględniając
ich potrzeby rozwojowe i zainteresowania.
 Usystematyzowania sposobu kontaktowania się z rodzicami i poinformowania o tym
dyrektora, w tym zapewnieniu rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem
prowadzącym poszczególne grupy wiekowe dzieci oraz informację o formie i terminach tych
konsultacji
 Monitorowania na miarę możliwości postępów dzieci poprzez informacje zwrotne uzyskane
od rodziców
 Przekazywania informacji zwrotnej o postępach dzieci i stosowania pochwał za każdy
najmniejszy wysiłek

 Stosowania aktywizujących metod pracy z dziećmi głównie poprzez różne formy zabaw
 Otoczenie opieką dzieci, które mają jakiekolwiek trudności w nabywaniu umiejętności i
wiedzy
 Przygotowania w uzgodnieniu z dyrektorem tygodniowego planu dydaktycznowychowawczego z uwzględnieniem częstotliwości przekazywania rodzicom materiałów do
pracy i zabawy z dziećmi
Nauczyciele religii prześlą informację i materiały do wykorzystania
Nauczyciel logopeda prześle realizowane zabawy i materiał do wykorzystania z dziećmi.
Wszystkie materiały będą systematycznie zamieszczane.
Szanowny Rodzicu:
 bądź wyrozumiały, wspieraj nasze działania
 bądź w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją
 zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy na miarę jego możliwości
 zgłaszaj swoje propozycje zabaw, ciekawych stron, linków itp.
 dziel się pomysłami
 chwal się umiejętnościami dziecka
 ciesz się jego radością
Zmiany wchodzą w życie od 25.03.2020r.

