
 

Informacja dla rodziców  

w sprawie zmiany organizacji pracy 

w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

Na podstawie: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

 

I 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zadania jednostek systemu 
oświaty  są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

II 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Miejskim Przedszkolu 
nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach oraz Miejskim Przedszkolu nr 
58 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach mogą być realizowane  
poprzez: 

1. wysyłanie informacji drogą mailową,  
2. poprzez grupy facebookowe,  
3. za pomocą komunikatora Messenger 
4. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii 
5. linki wskazane przez nauczycieli tj: 

a. Przedszkolankowo.pl 
b. Superkid.pl 
c. miastodzieci.pl 
d. www. e-kolorowanki.pl 
e. www. panikredka.pl 
f. www. eduzabawy.com 
g. https\\czasdzieci.pl 
h. https:\\pepito.pl 
i. www.eduko.pl 

W szczególnych przypadkach braku możliwości wykorzystania technik kształcenia na 
odległość, rodzice mogą zgłosić ten fakt wychowawcy, z którym uzgodnią inną formę 
realizacji podstawy programowej. 



III 

Nauczyciele oraz specjaliści zobowiązani są do realizowania podstawy programowej 
uwzględniając swój plan zajęć oraz tygodniowy zakres treści nauczania w poszczególnych 
grupach przedszkolnych oraz na zajęciach realizowanych indywidualnie tj. wwr, rewelidacja 
poprzez:  

1. Codzienną informację przesłaną rodzicom/opiekunom prawnym o treściach 
programowych realizowanych danego dnia wraz z kartami pracy dla dziecka  
i wskazówkami do ich wykonania. 

IV 

W okresie 25.03.2020r. do 24.05.2020r. ustalony zostaje sposób monitorowania postępów 
efektów dzieci oraz sposób weryfikacji umiejętności dzieci, w tym również informowania  
rodziców o postępach dziecka w nauce:  

a) kontakt drogą mailową poprzez grupy facebookowe, komunikator Messenger,                         
wg indywidualnej formy przyjętej przez wychowawcę grupy 

b) monitorowanie pracy dzieci poprzez odsyłanie przez rodziców kart pracy, wytworów 
plastyczno – technicznych mailem, zdjęciem lub innego ustalonego z nauczycielem 
narzędzia komunikacji 

c) informacje o postępach lub ich braku rodzic będzie otrzymywał od nauczyciela drogą 
mailową. 
Nauczyciel pod uwagę będzie brał możliwości i potrzeby psychofizyczne dzieci 
 

V 
 

1. Do konsultacji z rodzicami wykorzystywana jest droga mailowa, telefoniczna lub po 
uzgodnieniu  z nauczycielem inna forma komunikacji elektronicznej. 

2. Konsultacje z rodzicami za pomocą drogi mailowej lub telefonicznej odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 15.00 lub po ustaleniu z nauczycielem 
innej formy i terminu. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia każdemu rodzicowi możliwości 
konsultacji oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji. 

 

 


