Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W związku z zagrożeniem dla naszego zdrowia, jakie stanowi koronawirus
COVID-19, z dniem 12 marca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stacjonarne
we wszystkich szkołach na terenie Polski, w tym także w ZSLiT w Tucholi,
zostały zawieszone. Taki stan ma potrwać do 7 czerwca.

Nauka na odległość
Zawieszenie zajęć w szkołach nie musi jednak oznaczać braku nauki. Przecież
każdy młody człowiek, niezależnie od okoliczności, odczuwa naturalną chęć
poznawania świata poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Równolegle
nauczyciele w poczuciu obowiązku chcą tę wiedzę przekazywać. Dlatego też Minister
Edukacji Narodowej 20 marca 2020 r. wydał rozporządzenie, które wprowadza
obowiązek nauki z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość.
Stosując się do jego treści Dyrektor ZSLiT w Tucholi zarządzeniem nr 5/2020
z dnia 23.03.2020 r. wprowadził z dniem 25.03.2020 r. obowiązek nauki na
odległość dla uczniów ZSLiT w Tucholi.
Co w praktyce oznacza nauczanie na odległość? Nauczanie na odległość to
przekazywanie uczniom przez nauczycieli, za pośrednictwem min. e-dziennika lub
poczty
elektronicznej
(e-mail),
określonych
treści
kształcenia
z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauczyciele mają także możliwość
oceny pracy uczniów. Ma to szczególne znaczenie dla tegorocznych maturzystów oraz
uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych, którzy otrzymają w ten sposób
istotne wsparcie pedagogiczne. Szczegółowe zasady nauczania na odległość reguluje
Procedura nauczania na odległość w ZSLiT w Tucholi , przesłana wszystkim
uczniom i rodzicom naszej szkoły.
Czy należy obawiać się nauczania na odległość? Wiemy, że uczniowie
ZSLiT w Tucholi dobrze posługują się technologiami informatycznymi i sama obsługa
komputera czy wyszukanie informacji w Internecie nie stanowi dla nich problemu.
Wiemy to, gdyż już od 12 marca w naszej szkole nauczyciele kontaktują się ze swoimi
uczniami za pomocą e-dziennika i poczty e-mail, przekazując materiały do
samodzielnej pracy w domu.

Drodzy Uczniowie! Nauka na odległość wymaga od Was poświęcenia więcej
czasu na pracę przy komputerze. Dlatego w trosce o Wasze zdrowie prosimy, abyście
mniej czasu poświęcili na gry komputerowe czy aktywność na profilach
społecznościowych, ponieważ długotrwała praca przy komputerze wpływa
niekorzystnie na zdrowie człowieka. Przypominam również o bezpiecznym
korzystaniu z Internetu. Znacie zasady zachowania bezpieczeństwa w sieci.
Nie zrażajcie się. Początki zawsze są trudne, ale każde następne zadania
i materiały będą Wam wydawały się łatwiejsze. My - nauczyciele będziemy starali się,
aby ten sposób nauki był dla Was interesujący i twórczy. Poprzez naukę budujecie
swoją przyszłość!
Uczniu !!!








Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie – postaraj się nie wychodzić niepotrzebnie
z domu.
Ogranicz bezpośrednie kontakty ze znajomymi – kontaktuj się z nimi za
pośrednictwem telefonu lub Internetu.
Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody, używaj także środka do dezynfekcji
rąk.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj bezpieczną odległość od
osób przeziębionych – kaszlących i kichających (co najmniej 1,5 metra).
Zmień codzienne zachowania – nie witaj się poprzez podanie ręki, nie przytulaj
ani nie całuj przyjaciół na powitanie.
Zdezynfekuj swój telefon, smartfon, laptop, tablet – etui, szkło, ekran
dotykowy
i klawiatura to siedlisko bakterii i wirusów.

Rodzicu!!!







Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad bezpieczeństwa i czystości (mycie
rąk).
Upewnij się, że Twoje dziecko bezpiecznie spędza czas wolny od zajęć
szkolnych – nie wychodzi niepotrzebnie z domu, nie spotyka się ze znajomymi,
nie przebywa w miejscach, gdzie są duże skupiska ludzi.
Zadbaj o zdrową i zbilansowaną dietę swojego dziecka.
Zachęcaj dziecko do samokształcenia w ramach nauczania na odległość.
Śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej
w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły (e-dziennik).

Telefony

Telefoniczna Informacja Pacjenta
800 190 590

Numer alarmowy
112

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Szpitalu Tucholskim
519 323 215 lub 52 336 05 59

Numer alarmowy Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tucholi
601 062 501

Powiatowa infolinia dotycząca COVID-19
794 570 569

