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Lektury i biblioteka szkolna online klik

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Mając na uwadze zaistniałą sytuację (pandemia COVID - 19) i związanym z tym nauczaniem
zdalnym informuję, że nadal można korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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oferowanej przez szkołę w formie:

- uczniowie: rozmowy, porady, konsultacje, zajęcia specjalistyczne z zakresupomocy
psychologiczno-pedagogicznej, pośredniczenie w kontaktach z innymi
nauczycielami,

- rodzice: rozmowy, porady, konsultacje, pośredniczenie w kontaktach z różnymi instytucjami w
szczególności z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie.

Zachęcam zarówno UCZNIÓW jak i RODZICÓW do kontaktu ze mną za pośrednictwem
dziennika elektronicznego. Istnieje także możliwość wideo konsultacji z uczniami i/lub rodzicami
poprzez Platformę Microsoft Teams po wcześniejszych ustaleniach poprzez dziennik
elektroniczny.

Zachęcam do odwiedzenia strony MEN, gdzie znajdują się ważne informacje
na temat postępowania w przypadku pogorszenia się stanu psychicznego zdrowia:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdzieszpomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego?fbclid=IwAR0
gELorMOBbTFYdnClGsH9PMPCaGNAD5
TRc5ti8hUOKpoB3k8WBCqJ5a
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Uwaga!

Gorąco zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły, a także ich rodziców do udziału w
konkursie ogłoszonym przez Empik. Wystarczy 1 raz dziennie zagłosować w formie online na
pracę przesłaną przez reprezentantów Szkoły Podstawowej w Jedliczu na platformę
konkursową Empiku.

Im więcej głosów, tym większa szansa na zdobycie nagrody.

Instrukcja głosowania na nasza pracę w konkursie Empik

Aby oddać ważny głos, nie trzeba ściągać aplikacji! Wystarczy kliknąć na link, który znajdował
się w wysłanej do uczniów wiadomości. Jest też zamieszczony poniżej. On przekieruje na
stronę z naszą pracą, pod którą jest niebieskie pole z napisem "Zagłosuj w aplikacji Empik".
Należy kliknąć na ten napis, podać adres e-mail, na który przyjdzie link do oddania głosu
(najczęściej link jest w "powiadomieniach"). Wystarczy kliknąć na link i głos oddany. :-)))
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https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj?elementId=114881&amp;fbclid=IwAR1dI3uLkuxvy0
m
SHIrznfCtpI85GATiAyneXCbBzHjFCzsxyiZHpTiNH3c

Uwaga!

Od dnia 28 X 2020r. wszystkie lekcje dla uczniów klas IV-VIII będą prowadzone przy użyciu
platformy Microsoft Teams w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Każda lekcja
zacznie się połączeniem wideo i sprawdzeniem obecności. Następnie nauczyciel zdecyduje,
czy będzie to w całości lekcja wideo, czy lekcja zdalna. Niezależnie od czasu trwania
połączeniawideo nauczyciel jest do dyspozycji ucznia przez 45 minut, czyli cały czas trwania
jednostki lekcyjnej.Obowiązkiem ucznia jest uczestnictwo w każdej lekcji przy włączonej
kamerze. Jest to warunkiem uznania jego obecności na zajęciach. Na prośbę nauczyciela
uczniowie włączają mikrofony. Obowiązuje zakaz nagrywania jednostek lekcyjnych.

Problemy techniczne uczniowie zgłaszają wychowawcy.
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Uwaga

Z powodu trudności technicznych w celu uruchomienia aplikacji Microsoft Teams należy
dokonać resetu hasła zgodnie z instrukcją przesłaną na adres poczty elektronicznej (zgłoszony
do e-dziennika – Teams jest skonfigurowany z VULCANEM). Można to będzie zrobić, gdy na
skrzynkę e-mailową przyjdzie e-mail od Microsoftu. Należy wtedy postąpić zgodnie z instrukcją i
od razu ustalić sobie swoje hasło. Hasło należy koniecznie zapisać w bezpiecznym miejscu.

Uwaga!

W dniach 26 X – 8 XI 2020r. zajęcia dla uczniów klas IV – VIII w Szkole Podstawowej w
Jedliczu będą odbywać się w trybie zdalnym.

W poniedziałek i wtorek lekcje będą odbywać się w trybie zdalnym, zgodnie z podziałem godzin
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem e-dziennika. W
związku z tym przypominamy, że obowiązkiem każdego ucznia jest bieżące odczytywanie
wiadomości przesyłanych przez nauczycieli w e-dzienniku. W poniedziałek formą potwierdzenia
obecności będzie odczytanie wiadomości od nauczycieli prowadzących lekcje.

5 / 13

Witamy

Od wtorku lub środy do prowadzenia lekcji on-line będzie wykorzystywana aplikacja Microsoft
Teams. Ubiegłoroczne konta w MT zostały usunięte i na obecny rok szkolny zostaną
wygenerowane nowe. W związku z tym prosimy, aby nie podejmować samodzielnie żadnych
działań w aplikacji, aby nie zaburzyć procesu generowania nowych kont. Dopiero od
poniedziałku w e-dzienniku w zakładce Office 365 pojawi się link aktywacyjny i jednorazowe
hasło dostępu do MT. Gdy to nastąpi, należy przeprowadzić pierwsze logowanie i zaraz po tym
ustawić sobie własne hasło (najlepiej od razu je zapisać w bezpiecznym miejscu).

Uczniowie klas 0 – III uczęszczają do szkoły i świetlicy zgodnie z obowiązującym podziałem
godzin. Nauka tych uczniów odbywać się będzie stacjonarnie. Obiady dla uczniów klas I-III
będą wydawane.
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Szanowni Państwo

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez
psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni PsychologicznoPedagogicznej Nr 1 w Krośnie dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich
rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. Szczegółowe informacje możecie Państwo znaleźć poniżej: www.ppp1krosno.eu .
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"Ważne dla rodziców"

Mogą Państwo skorzystać z dokumentu pn. „Bezpieczna szkoła.
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i
cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.g
ov.pl
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Znajdą Państwo tutaj informacje na temat szkoły, nauczycieli , rozkładu zajęć.

9 / 13

Witamy

Pojawiać będą się również ogłoszenia na temat spotkań z rodzicami oraz
o imprezach organizowanych przez szkołę.

Jeśli ktoś bedzie chciał przejrzeć starą wersję strony, to zapraszamy do naszego archiwum.

Reforma edukacji.

Materiały informacyjne dotyczące reformy edukacji zamieszczane są na bieżąco
na stronach:

https://reformaedukacji.men.gov.pl

http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
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