Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie!
Zawieszenie zajęć w przedszkolu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszym przedszkolu:
z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach przedszkolnych na zajęcia prowadzone
techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
Od 25.03. 2020 r. prowadzimy zajęcia. Proponujemy scenariusze zajęć, materiały
dydaktyczne, platformy edukacyjne. Organizacja polega na tym, że nasze przedszkolaki będą
uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez stronę internetową oraz pocztę elektroniczną
między nauczycielami, dziećmi i rodzicami Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Olsztynie. Dzieci będą otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne
i informacje. Wykonane prace gromadzą w założonych teczkach lub w miarę możliwości i chęci
przesyłają do wychowawców.
Zachęcam dzieci do aktywności w poszczególnych dniach. Wszystkie prace wykonywane
przez dzieci odsyłane będą drogą elektroniczną wskazaną przez nauczyciela. Pracę regulujemy
zgodnie z możliwościami dzieci. W godzinach 9.00 – 14.00 nauczyciele są do dyspozycji dzieci
i Państwa. Zachęcam do korzystania z konsultacji i porad nauczycieli.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o
ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00 - 15:00 (tel. 89 523
87 31).
Wszystkie obiekty Zespołu (szkoły, przedszkola) są zamknięte dla osób postronnych (w
tym - szkolne boiska i sala gimnastyczna).
W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat@zsp1.olsztyn.eu
Kontakt z dyrektorem szkoły Urszulą Ogonowską ogonowska.mariola@zsp1.olsztyn.eu

Kontakt z nauczycielami został przekazany poprzez założoną na potrzeby zdalnego nauczania
pocztę elektroniczną.

Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń
służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarnoepidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a naszych uczniów.
Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w
domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty należy ograniczyć do
Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę o wsparcie swoich dzieci.
My również służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również
bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz
informacji przesyłanych przez dyrektora Zespołu lub wychowawców przedszkola. Wszelkie
informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na
stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Życzę zdrowia i spokoju. Z poważaniem.
Dyrektor Zespołu Urszula Ogonowska

