Szczecin, 18.10.2020 r.

Szanowni Państwo!
Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie żółtej przechodzą
na nauczanie hybrydowe. Oznacza to, że połowa uczniów danej szkoły uczy się stacjonarnie, połowa zdalnie.
W naszej szkole przyjęliśmy schemat, że od poniedziałku 19.10. do piątku 23.10. stacjonarnie będą się uczyły klasy
pierwsze i trzecie, a klasy drugie pozostaną w domu na nauczaniu zdalnym. Po tygodniu będzie zmiana tzn. od
poniedziałku 26.10. do piątku 30.10. do szkoły będą przychodziły klasy drugie, a klasy pierwsze i trzecie pozostaną
w domach. Taki naprzemienny charakter planujemy utrzymać dopóki będziemy zobowiązani prowadzić naukę
w systemie hybrydowym.
Do kształcenia zdalnego będziemy używać platformy Classroom, która jest powiązana z naszymi szkolnymi
mailami (każdy nauczyciel i uczeń ma założony mail: imie.nazwisko@lozoi.szczecin.pl).
W poniedziałek i wtorek nauczyciele prześlą uczniom klas drugich materiały powtórzeniowe. Te dwa dni
wykorzystamy, aby uruchomić jak najwięcej sprzętu do nauczania zdalnego oraz pozakładać Classroomy dla klas.
Mamy nadzieję, że od środy jakąś część zajęć będziemy przeprowadzać on-line. Dokładny grafik dla klas, które zajęcia
będą przeprowadzone w czasie rzeczywistym otrzymają Państwo i uczniowie. Chcielibyśmy, aby docelowo
zdecydowana większość lekcji odbywała się zgodnie z planem w bezpośrednim łączeniu z nauczycielem. Zależeć to
będzie od naszych możliwości sprzętowych (część sprzętu, który jest w szkole staramy się dostosować do potrzeb
nauczania zdalnego, część chcielibyśmy dokupić).
Lekcje, które będą prowadzone on-line będą się zaczynały zgodnie z planem szkolnym i będą trwały 30
minut. Pozwoli to na dłuższy odpoczynek od wpatrywania się w ekran.
Proszę Państwa, abyście jak najszybciej zgłosili wychowawcom ewentualne problemy, które mogłyby
utrudnić Państwa dziecku uczestnictwo w zajęciach on-line w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem lekcji). Proszę
podać powód – czy chodzi o sprzęt (komputer, tablet, smartfon) czy Internet.
Jednocześnie pragnę bardzo podziękować Radzie Rodziców, która próbuje zorganizować pomoc dla uczniów
mogących mieć problem w uczestnictwie w zajęciach on-line. Informacje od Rady Rodziców otrzymaliście Państwo
w wiadomości przez Librus, są też umieszczone na stronie internetowej Szkoły. Z góry dziękuję za wszelką życzliwość.
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