
Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy trzeciej! 

 

W związku z przywróceniem zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć 

dydaktycznych w klasach 1- 3 zmienia się sposób edukacji uczniów klasy 3 w domu. 

Nauczyciel - wychowawca będzie do dyspozycji telefonicznej Rodziców i Uczniów  

w dniach pracy szkoły tylko od 10.30 do 11.30. Bardzo proszę, aby w tym czasie uczeń 

pozostawał w gotowości do rozmowy z nauczycielem, aby mimo, że pozostaje  

w domu czuł więź ze szkołą i z rówieśnikami, którzy w tym czasie wykonują te same 

czynności;  tak w domu, jak i w szkole. Uczeń będzie mógł zdać relację z codziennej 

systematycznej i samodzielnej nauki, przedstawić nurtujące go problemy, ustalić 

indywidualne potrzeby i oczekiwania. Nadal obowiązuje wysyłanie zadanych, 

wybranych przez nauczyciela prac drogą dotychczasową: na e-maila lub na telefon 

(podane we wcześniejszych informacjach) w godzinach pracy szkoły tj. do godziny 

14.00 w dniu kiedy były zadane. Proszę o podanie nowego numeru telefonu  

do kontaktu z dzieckiem  (oczywiście w obecności Rodzica, na "głośnomówiący"), jeśli 

jest on inny niż dotychczasowy do kontaktu z Rodzicem. Bardzo proszę, aby rola osoby 

wspomagającej rozwój dziecka w domu polegała na naprowadzaniu, motywowaniu, 

a nie wykonywaniu pracy za dziecko. Tylko samodzielnie wykonane zadania rozwijają  

ucznia i nie uczą niewłaściwych zachowań.  

Zmiany te podyktowane są koniecznością dzielenia czasu pracy nauczyciela między 

uczniami przychodzącymi do szkoły, a pozostającymi w domu.  

Proszę w najbliższym, możliwym dla Rodziny czasie, z zachowaniem obowiązujących 

obostrzeń sanitarnych: 

 dostarczyć do szkoły do sprawdzenia i oceny ćwiczenia z języka polskiego  

cz. 3, 

 zwrócić podręcznik cz.3, 

 dostarczyć karty do zadanych wcześniej dwóch lektur, 

 a także dostarczyć teczki ze zgromadzonymi pracami (dotyczy dzieci, które nie 

wysyłały prac na telefon lub e- mailowo na bieżąco, albo wysyłały wybiórczo). 

Zalecenia te, mimo, że mogą spowodować pewne utrudnienia w organizacji życia 

rodzinnego, proszę traktować jako niezbędne. Klasa trzecia jest podsumowaniem 

pierwszego etapu kształcenia w szkole podstawowej, stanowi fundament edukacji dla 

drugiego etapu. Wynik klasyfikacji musi, pomimo trudnej sytuacji związanej  

z pandemią, odzwierciedlać aktualny stan wiedzy uczniów wynikający z podstawy 

programowej, która obowiązuje, co podkreśla Ministerstwo. Ocenie opisowej podlega 

także zachowanie tj. zaangażowanie, systematyczność, terminowość wykonywania 

prac.  

                                                                                  Z poważaniem 

                                                                          wychowawczyni klasy III Halina Ostrowska 


