Szanowni Rodzice i opiekunowie,
W nawiązaniu do rozmów telefonicznych, dziękujemy za zrozumienie i chęć współpracy.
W celu zapewnienia ciągłości realizacji zajęć dydaktycznych do spotkań z naszymi podopiecznymi wybieramy
oprogramowanie ZOOM.US. Instrukcje instalacji i obsługi opisano na http://przedszkole.rzeszow.pl/instrukcja.pdf
Podstawą naszej współpracy w tym trudnym czasie staje się regularna praca z dzieckiem uwzględniająca materiały
WSiP oraz z wykorzystywaniem materiałów on-line na stronie :
https://www.przedszkole.rzeszow.pl/index.php/covid-19-edu.html
W szczególności dotyczy to dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Uzupełnione karty pracy,
frekwencja, wyniki pracy będą monitorowane przez wychowawców grup i brane pod uwagę w dalszym procesie
dydaktycznym przez Dyrektora i Wychowawców.
Telekonferencje mają przede wszystkim na celu wyjaśnić i wspomóc pracę opiekuna oraz spełnić wybrane cele
dydaktyczne, które wychowawca uzna za najważniejsze i możliwe do realizacji przez kanał on-line. Prosimy o
wyrozumiałość, niestety nie każda lekcja może być śmiesznym warsztatem i super wirtualną atrakcją. Naszym
podstawowym celem jest trzymanie się wytycznych i realizacja podstawy programowej.
W celu realizacji tego zadania należy zapewnić dziecku niezbędny czas i instrumenty pracy, a termin, czas zajęć z
nami jako priorytetowy natomiast kolidujące w tym czasie atrakcje i zajęcia on-line proszę planować w innym czasie.
Jednym z nadrzędnych celów jest utrzymanie więzi i kontaktu z „osobami znaczącymi” w rozumieniu
pedagogicznym oraz społecznością przedszkolną co jest bardzo ważne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Bardzo za
Wami tęsknimy. Wiemy, że dzieci z rodzin, które posiadają rodzeństwo w wieku szkolnym dodatkowo będą
pracować w tym samym czasie on-line, stąd będziemy na bieżąco próbować wypracowywać elastyczny czas pracy.
Wszelkie pytania związane z organizacją i realizacją spotkań w wychowawcami oraz procesu dydaktycznego proszę
ustalać z dyrekcją, jesteśmy dostępni 24h :
e-mail: tel. +48 509 440 488 mateusz@przedszkole.rzeszow.pl , ZOOM.US proszę o tel. podam ID i Pass,
Messanger: Mateusz Hałajko , Aneta tel. +48 504 002 936 e-mail: aneta.halajko@przedszkole.rzeszow.pl
Dodatkowo na budynku została utworzona „strefa bezpieczna” otwarta pn-pt. 11.00-18.00 – w przedsionku i na
drzwiach głównych znajdują się wytyczne – do dyspozycji rękawiczki, środki dezynfekcyjne, koperty, A4, drukarka ,
osoba z sekretariatu drukuje dokumenty zdalnie, a kontakt jest przez telefon lub stanowisko mobilne, dokumenty
zwrotne składa się w windzie, klapy dymowe są otwarte, zapewniono zwiększoną wymianę powietrza.
Czekamy na sugestie z Państwa strony i kreatywne pomysły dot. projektu. Prosimy również o kontakt w sprawach
technicznych platformy zoom.us oraz innych informatycznych. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu : Laptop,
kamera, mikrofon dla rodzin potrzebujących najbardziej dodatkowego wsparcia. Dodatkowo Mateusz udziela
pomocy w wszelkich trudnościach dotyczących spraw informatycznych.

W czasie trwania telekonferencji uprzejmie prosimy o zachowanie prywatności.
Dotyczy to przede wszystkim wizerunku naszych podopiecznych oraz wychowawców.Nie wyrażamy zgody na trwałe
utrwalanie wizerunku dzieci i wychowawców oraz angażowanie wychowawców do realizacji innych celów niż
wyznaczone przez dyrekcję. Kontakty z wychowawcami winny dotyczyć wyłącznie spraw dydaktycznych. Na forum
nie poruszamy tematów spraw organizacyjnych i dotyczących pozostałych dzieci oraz nie tworzymy podgrup.
Wszelkie sprawy dotyczące spraw pedagogicznych udzieli Pani Dyrektor - jest dostępna pod nr. tel. +48 509 440 487
e-mail: maria.halajko@przedszkole.rzeszow.pl , zoom.us - ID i hasło na tel.
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W związku z faktem angażowania małych dzieci do nauki mobilnej, opiekę podczas telekonferencji
powinien sprawować rodzic lub opiekun znany wychowawcy, a nie osoba sprawująca dodatkową
pomoc,
osoba sprawująca nadzór nad wirtualnym pokojem „Host” ma prawo do korzystania z
przysługującym mu praw w tym weryfikacji użytkowników, nauczyciel prowadzi spotkanie,
Host – najczęściej wychowawca lub Administrator grupy RSRZ odpowiadają za porządek w grupie
w uzasadnionych przypadkach mogą zablokować kanał dźwięku i video oraz korzystać z
pozostałych uprawnień,
podczas zajęć nie spożywamy posiłków, przygotowujemy materiały pracy z konspektów na dzień
poprzedzający,
ustalamy zakaz utrwalania wizerunku dzieci oraz pozostałych uczestników innymi nośnikami
danych,
nie krytykujemy bezpodstawnie pracy wychowawców – należy pamiętać, że w tym trudnym czasie
każdy z nich ma swoje dodatkowe obowiązki, w tym wyjątkowym momencie nie rzadko będzie
poświęcał swój prywatny czas, a mogące zdarzyć się sytuacje losowe np. przerwania zajęć lub
przełożenie ich terminu trzeba traktować elastycznie,
w trakcie realizacji wirtualnego spotkania mogą wyniknąć trudne sytuacje i problemy techniczne,
co może pociągać za sobą nowe rozwiązania i modyfikacje, aktualnie sieć Internet jest bardzo
obciążona. Na początek chcemy wystartować i zobaczyć się Naszymi podopiecznymi, bardzo za
nimi tęsknimy 😉 !

Mamy nadzieje na wspólne pozytywne budowanie relacji w tak trudnym czasie dla nas wszystkich.
Jesteśmy myślami ze wszystkimi osobami, które obciążone są w tym momencie z racji wykonywanego
zawodu w tym : lekarzy i ratowników medycznych, pielęgniarki, policję oraz osoby wspierające
najbardziej potrzebujących. My możemy zadbać również o własne otoczenie, niech hasło
#zostanwdomu zostanie dobrze zrozumiane, a należyta pomoc trafi do potrzebujących !

Z wyrazami Szacunku,
Dyrekcja i Wychowawcy.

