Medinah School District Remote Learning Days
Family FAQs (Polish)

Pytanie

Odpowiedz

Co to sa remote
learning days?

Remote learning days - Jest
programem, który umożliwia kontynuacje
edukacji uczniów,w momencie,kiedy szkoła musi być zamknięta
i
uczniowie nie mogą uczestniczac do niej.

Jak rodzice
(opiekunowie) będą
poinformowani ze
remote
learning days się
rozpoczęły?

Dystrykt poinformuje poprzez:
● Telefon oraz e-mail
● Facebook /Twitter

Czy będzie
sprawdzana obecność
?

Tak, obecność będzie sprawdzana tylko poprzez sprawdzanie
dzieci zaangazowania w pracach podanych przez nauczycieli.
Nauczyciele bede monitorowac dzieci prace.

● Główna strona internetowa szkoły
●

Lokalna Media

Jeżeli dziecko jest chore i nie może uczestniczyć w zajęciach,
proszę powiadomić nauczyciela.
Jak wygląda przebieg i
nauka remote
learning Days
dla uczniów
przedszkolnych oraz 1
i 2 klas
podstawowych?

Wszystkie materiały będą przygotowane przez nauczycieli
i wysłane do domu przez
internet, również wszystkie materiały będą dostępne na stronie
internetowej szkoły.
Przedmioty: ELA, Math, Art, PE, Music, Social Studies, oraz

Jak wygląda przebieg i
nauka remote
learning Days
dla uczniów 3ciej, 4tej
i 5tej klasie?

Wszystkie materiały będą przygotowane przez nauczycieli
i wysłane do domu przez
internet, również wszystkie materiały będą dostępne na
komputrze na Google Classroom.
Przedmioty: ELA, Math, Art, PE, Music, Social Studies oraz

Science.

Science.
Wszystkie zadania powinny być wykonane do 3 dni. W razie

pytań, nauczyciele będą dostępni do pomocy wtorku-czwartku
od 9:00am do 2:00pm.

Jak wygląda przebieg i
nauka remote
learning Days
dla uczniów 6tej, 7mej
i 8smej klasy?

Wszystkie materiały będą przygotowane przez nauczycieli
i wysłane do
domu, również wszystkie materiały będą dostępne na
komputrze na Google Classroom.
Przedmioty: ELA, Math, Art, PE, Music, Social Studies oraz
Science.
Wszystkie zadania powinny być wykonane do 3 dni. W razie

pytań, nauczyciele będą dostępni do pomocy od wtorkuczwartku od 9:00am do 2:00pm.
Jak można się
skontaktować z
nauczycielem w
remote learning days?

Można się skontaktować z nauczycielem przez e-mail w te trzy
dni remote learning days, wtorek, sroda czwartek od godz
9:00am-2:00pm. W piatki
dystrykt będzie się koncentrował na SEL
(Social Emotional Learning). W te dni
nauczyciele będą dostępni od 9:00am-11:00am.

Jak długo czasu
mają uczniowie na
odrobienie zadań?

Na każdy 1 remote learning day, uczniowie mają 3 dni do
odrobienia zadania.

Jak wygląda przebieg i
nauka remote
learning Days
dla uczniów z

Materiały będą wysyłane do domu przez
nauczycieli. Materiały będą zawierały odpowiednio
do uczniów sprecyzowane zagadnienia
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb nauczania.

Individualized
Education Plans
(IEPs)?

W jaki sposób rodzice
(opiekunowie) mogą
uzyskać pomoc,
na pytania
lub wyrażenie opinii n
a temat remote
learning days?

● Dystrykt
szkolny będzie wysyłać opiniotwórcza ankietę pod koniec
remote learning days.
● Można dzwonić do szkoły lub wysłać e-mail do
nauczycieli.
W godzinach od 9:00-2:00 będzie dostępna wszelka
pomoc techniczna.
●

techhelp@medinah11.org

Nasz Dystrict 11 docenia rodzinne zaangażowanie.
Dziękujemy za wypełnienie pierwszej ankiety wysłanej w Marcu
i w dalszym ciągu prosimy o wasze opinie.

Zalecany czas dla uczniów na uczestnictwo w zajeciach i w nauce .
Zalecany czas skupienia
Klasy
Czas
Czas
uwagi na specyficznym
Minimalny
maksymalny

zagadnieniu.(koncentracji)

Przedszkole
Zerówka
1-2
3-5
6-8

20 min dziennie
30 min dziennie
45 min dziennie
60 min dziennie
Kazdy przedmiot:
15 min dziennie
Czas calkowity:
90 min dziennie

60 min dziennie
90 min dziennie
90 min dziennie
120 min dziennie
Kazdy przedmiot:
30 min dziennie.
Czas calowity: 180
min dziennie

3-5 min
3-5 min
5-10 min
10-15 min
Jeden przedmiot/klasa

Proszę zrozumieć ze to sa tylko sugestie. Państwo najlepiej zna swoje dziecko i swój czas,
jaki można poświęcić na naukę w remote learning dni.

