Cavan, dn. 23.04.2020

Drodzy Uczniowie/Rodzice,

Za nami przerwa świąteczna i czas wrócić do szkoły, niestety, w dalszym ciągu tej wirtualnej.
Sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie była i nie jest łatwa dla nikogo, dlatego dziękuję Wam,
drodzy Uczniowie, za wysiłek, który wkładacie w kontynuowanie nauki w Szkole Polskiej.
Słowa podziękowań za dotychczasową współpracę z nauczycielami kierujemy także do Was,
drodzy Rodzice. Doskonale wiemy, że bez Waszej pomocy i zaangażowania niewiele można
by było zdziałać.
Od najbliższej soboty i niedzieli niektóre klasy będą miały możliwość uczestniczenia w wirtualnych
lekcjach jakie przygotowali dla nich nasi nauczyciele. Na pewno nie będą one nudne i wszystkim z nas
będzie miło zobaczyć się nawzajem.
Uczniowie powinni mieć dostęp do Internetu, najlepiej z komputera/laptopa, gdyż przeprowadzać
będziemy również różne zadania online na żywo. Jeśli nie mają takiej możliwości, mogą korzystać
z telefonu, a po skończonej lekcji wykonać zadania samodzielnie. Prosimy również, aby uczniowie mieli
przygotowane zeszyty, podręczniki, ćwiczenia, coś do pisania i 2-3 dodatkowe kartki (np. ksero format
A4) na ewentualne notatki czy zadania.
Będziemy korzystać z aplikacji JitsiMeet a hasła to wejścia do danej klasy otrzymają Państwo na
grupy / maile lub w wiadomości Messenger w sobotę lub odpowiednio niedzielę rano. Aplikacja
poprosi o udostępnienie kamery i mikrofonu (tylko raz).
Ponieważ będzie to dla wszystkich nowe doświadczenie prosimy rodziców o pomoc dzieciom
w pierwszych minutach lekcji, gdzie wytłumaczymy jak korzystać z komunikatora.
W dalszym ciągu będziemy zamieszczać wszystkie materiały (również z lekcji online) na stronie szkoły
w zakładce UCZNIOWIE-PRACE DOMOWE a uczniowie będą zobowiązani przesyłać prace
i notatki z lekcji na ustalonych wcześniej zasadach.

Poniżej plan godzinowy zajęć online na najbliższy weekend. Mamy głęboką nadzieję, ze w kolejnych
tygodniach dołączą do nas pozostałe klasy.
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