Szanowni Rodzice!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.; poz.
493) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

Kujawsko-Pomorskiego

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zadania
realizowane przez Ośrodek będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość. W tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Nowoczesna technologia daje różne możliwości kształcenia. My, staraliśmy się wybrać
dla Państwa taką formę prowadzenia zajęć, aby nauczanie było możliwe.
Dyrektor KPSOSW w Toruniu informuję, że:
I.

WWRD - Terapeuci WWRD będą się z Państwem kontaktować telefonicznie lub
e-mailowo i dzielić się z Państwem pomysłami na aktywne spędzanie czasu
z dzieckiem w domu.

II.

W Oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3 SP, ZET SP oraz klas SPdP:
1. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 SP, ZET SP oraz SPdP
codziennie przesyłają na adresy e-mail materiały do samodzielnej pracy
dzieci/uczniów lub z niewielkim wsparciem opiekunów.
2. Nauczyciele na bieżąco będą informować uczniów i Państwa o postępach ucznia
w nauce.
3. Każdy nauczyciel poinformuje Państwa za pomocą e-maila klasowego lub
telefonicznie o możliwym terminie i sposobie konsultacji.

III.

W Szkole Podstawowa w klasach IV-VIII oraz Branżowej Szkole I stopnia:
1. Zajęcia realizowane będą głównie poprzez pocztę elektroniczną.
2. Każda klasa ma założony osobny adres e-mail. Adresy te wraz z hasłami dostępu
otrzymają Państwo od wychowawców klas.
3. Materiał z każdego przedmiotu wysyłany będzie na jeden tydzień. W temacie
maila nauczyciel poda nazwę przedmiotu i termin realizacji zadań. Uczniowie
w ciągu 7 dni powinni odesłać rozwiązane zadania (w formie pliku Word lub np.
zdjęcia) na służbowe adresy e-mailowe nauczycieli w temacie wpisując swoje
imię i nazwisko.

4. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu będą mieli przesyłane
materiały za pomocą poczty tradycyjnej – listem poleconym.
5. Materiały przesłane za pomocą poczty tradycyjnej będą przygotowane dla
uczniów na dwa tygodnie. Uczniowie, którzy otrzymają materiały drukowane
pocztą tradycyjną, wykonują zadania i zbierają karty pracy. Uczniowie
Ci, podlegają bieżącej ocenie, podczas rozmów telefonicznych z wychowawcą
klasy lub nauczycielem przedmiotu.
6. Nauczyciele na bieżąco będą informować Państwa i uczniów o postępach
w nauce.
7. Każdy nauczyciel poinformuje Państwa za pomocą e-maila klasowego lub
telefonicznie o możliwym terminie i sposobie konsultacji.

IV.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
1. W związku z zaistniałą sytuacją służymy Państwu wsparciem i konsultacjami.
2. Opinie o uczniach na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wysyłane będą
pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres poradni. PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ DO
SZKOŁY PO TAKIE OPINIE!
3. Dni i godziny dyżurów telefonicznych naszych specjalistów umieszczone będą na naszej
stronie internetowej.
4. Kontakt elektroniczny:
Oddziały przedszkolne oraz Szkoła Podstawowa:
- pedagog:

- justyna.krakowiak@sosw.torun.pl

- psycholog: - anna.sucharska-daraz@sosw.torun.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
- pedagog:

- barbara.kopczynska@sosw.torun.pl

- psycholog: - magdalena.smoczynska-malec@sosw.torun.pl
Internat:
- pedagog:
V.

- anna.rissmann@sosw.torun.pl

Internat
Do Państwa dyspozycji oraz naszych wychowanków pozostają również wychowawcy

internatu. Postarają się wspierać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Kontakt
możliwy jest poprzez numery telefonów lub komunikatory.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Ośrodka ustala się dodatkowo
możliwość kontaktu e-mailowego:
Kierownik Ośrodka: anna.iglewska@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr I:
anna.lesniewicz@sosw.torun.pl
dorota.goluchowska@sosw.torun.pl
iwona.letkiewicz@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr II
aldona.brzezinska@sosw.torun.pl
krzysztof.kucharski@sosw.torun.pl
dorota.tumirska-budzynska@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr III
maria.kluz@sosw.torun.pl
malgorzata.filar@sosw.torun.pl
beata.zoltowska@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr IV
sebastian.bejger@sosw.torun.pl
anna.bialek@sosw.torun.pl
sebastian.welenc@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr V
beata.lisiecka@sosw.torun.pl
slawomir.liczkowski@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr VI
adam.bojar@sosw.torun.pl
sergiusz.mazurek@sosw.torun.pl
malgorzata.smigielska@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr VII
monika.biczyk@sosw.torun.pl
marek.kowalski@sosw.torun.pl

anita.tajchman@sosw.torun.pl
Wychowawcy gr VIII
radoslaw.kowalski@sosw.torun.pl
daria.milewska@sosw.torun.pl
anna.rissmann@sosw.torun.pl

VI.

Ponadto:
1. Zachęcamy do korzystania z materiałów w postaci elektronicznej np.:
- dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/,
- stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
np. https://www.oke.gda.pl/,
- materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji,
- ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prosimy, aby wszelkie sprawy
załatwiać zdalnie. Wizyta w Ośrodku możliwa jest wyłącznie w sprawach
szczególnych, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym.
- Przypominamy, że obowiązują procedury dotyczące ochrony danych osobowych,
wizerunku i ochrony własności intelektualnej. W szczególności zabrania się nagrywania,
kopiowania, udostępniania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób lekcji, zajęć
prowadzonych przez nauczycieli i uczestniczących w tych zajęciach innych uczniów lub
filmów nagrywanych na potrzeby zajęć.
- Nauczyciele i uczniowie są objęci prawem ochrony wizerunku. (na podstawie ustawy
z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Pr. Aut.) oraz
przepisom RODO. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Pr. Aut. nie można rozpowszechniać cudzego
wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej). W pozostałych przypadkach
rozpowszechnianie wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia jest bezprawne.
Wynika to z ochrony dóbr osobistych jednostki oraz konieczności zapewnienia jej
wyłącznego prawa do decydowania o rozpowszechnianiu własnego wizerunku.

