
 

Szanowni Rodzice! 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku pozostaje zamknięta 
do 10.04.2020 r. 

W związku z obowiązkiem prowadzenia nauczania zdalnego 25.03.2020 r., został umieszczony w Vulcanie 
nowy plan lekcji dla poszczególnych oddziałów. Proszę o dopilnowanie, żeby uczniowie przestrzegali nowego 
grafiku. Kolejne lekcje rozpoczynają się o pełnych godzinach: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. 

Bardzo istotną sprawą jest także zapewnienie Państwa podopiecznym odpowiedniej dawki ruchu 
na świeżym powietrzu. Niezwykle ważne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach wf., które będą miały bardzo 
zróżnicowaną postać. Prosimy nie zapominać o kontrolowaniu tego aspektu edukacji. Przerwy między 
poszczególnymi lekcjami uczniowie mają wykorzystywać np. na wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych czy 
spacer po mieszkaniu lub wokół domu.  

Nauczyciele przedmiotów/wychowawcy dodatkowo przekażą Państwu/Uczniom informacje dotyczące 
terminów i sposobów konsultacji indywidualnych, w trakcie których będą udzielali np. indywidualnych porad. 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają pomoc specjalistów w zakresie, na jaki pozwoli 
kontakt zdalny. Organizując zdalne nauczanie, potrzebujemy Państwa współpracy, wyrozumiałości i cierpliwości. 
Nie wszystkie rozwiązania, z przyczyn od nas niezależnych, są możliwe do wdrożenia od razu. 

Dbałość o bezpieczeństwo dziecka w sieci 
Kształcenie na odległość jest nie tylko wymogiem chwili, ale także szansą zanurzenia się w nowoczesny, 

cyfrowy świat zdalnej edukacji. Chcemy, by praca zdalna była prowadzona przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.  

Sieć internetowa pełna jest zagrożeń. Nawet najlepsze systemy nie są w stanie zastąpić czujnego 
i opiekuńczego rodzica. Prosimy o kontrolę aktywności dziecka w Internecie. Zwracamy uwagę na to, 
że współczesne systemy operacyjne są wielozadaniowe - istnieje możliwość ukrywania okien i zadań. Dzieci, 
które swobodnie poruszają się bez nadzoru w Internecie, narażone są na szereg zagrożeń, takich jak 
szantażowanie przez rówieśników, kontakt z osobami obcymi o wrogich zamiarach, wyłudzanie danych 
osobowych, adresu itd., kontakt z pornografią oraz możliwość pobrania szkodliwego oprogramowania. Tak jak 
we wszystkim, co robimy, należy zachować zdrowy rozsądek i pewną dozę zaufania do dzieci oraz czujnie 
wsłuchiwać się w ich obawy, wątpliwości i lęki.  

Organizacja miejsca pracy dziecka w domu 
Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie dziecku stanowiska do pracy zdalnej w środowisku domowym 

może być dużym wyzwaniem dla rodziny. Zachęcamy jednak do zadbania o kilka kluczowych elementów: 

 pomieszczenie, w którym można się skupić i uczyć się bez rozproszeń, 

 sprzęt komputerowy, smartfon, smart TV, tablet, drukarka, komputerowa, słuchawki, wbudowany lub 
zewnętrzny mikrofon i kamera, 

 stabilne i szybkie połączenie internetowe, 

 odpowiednie miejsce do odpoczynku i aktywności fizycznej w czasie przerw, 

 wyposażenie urządzenia do pracy dziecka w systemy nadzoru rodzicielskiego, 

 zainstalowanie i konfigurację oprogramowania wskazanego przez nauczyciela. 

Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą 
Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla Państwa dzieci. One odczuwają te zmiany w sposób szczególny. 

Jesteśmy w sytuacji, w której w sposób przymusowy zmieniamy cały system kształcenia na kilka najbliższych 
tygodni. Skutkuje to ogromną niepewnością i obawami. Zachęcamy do przestrzegania zaleceń nauczycieli. 
Ustalony przez nas program nauczania jest ramą dla wszystkich aktywności uczniowskich. Szczególnie ważna 
jest systematyczna, zaplanowana i rzetelna nauka. Zdają sobie Państwo sprawę, że nauczycielom bardzo trudno 
będzie kontrolować postępy w nauce. Nawarstwianie się nieprzyswojonego materiału prowadzić może 
do stresu, rozczarowań i niepowodzeń. Zapewniamy, że jako grono pedagogiczne zdajemy sobie sprawę 
z wyjątkowych okoliczności. Mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Przypominamy, że do dyspozycji Państwa 
oraz naszych uczniów są szkolni pedagodzy.  

Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość, o bieżące odczytywanie komunikatów w dzienniku, 
w których będę przekazywała następne informacje.  
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