
Szanowni Rodzice! 

W związku z ogłoszonym w piątek Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej                           

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 zmianie 

ulegnie organizacja pracy szkoły.  

Ustalone zostały ogólne zasady tej pracy i do każdego z nauczycieli wysłana została 

wiadomość zawierająca następujące zalecenia: 

„ZASADY OGÓLNE - REALIZUJEMY PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ: 

(obowiązujące wszystkich nauczycieli pracujących zdalnie) 

1) Nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny informację                     

o sposobie i trybie realizacji zdalnego nauczania oraz  konsultacji - do środy 25 marca każdy                 

z Państwa musi przesłać taką wiadomość do rodziców swoich uczniów. 

2) Nauczanie zdalne może mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości 

(psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników. Proszę o nie przesyłanie zadań, które 

zmuszałyby rodziców do drukowania lub kserowania materiałów. Należy pamiętać o zasadach 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeniach związanych z cyberprzemocą. 

3) Nowe tematy lekcji oraz oceny (sposób oceniania ustalicie Państwo w zespołach 

przedmiotowych po konsultacji z liderem zespołu) należy wpisywać do dziennika. Nie sprawdzamy 

obecności! 

4) Pamiętajcie, że nie każdy rodzic ma przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne i należy    

to uwzględnić w informacjach i przekazach do nich kierowanych.” 

Każdy z wychowawców zobowiązany został do rozpoznania sytuacji pod kątem 

ewentualnych problemów technicznych.  

Po uzyskaniu tych informacji postaramy się udzielić Państwu możliwej do zrealizowania 

pomocy. Będziemy kontaktować się telefonicznie z każdym rodzicem, który zgłosi taki problem (pod 

koniec tego tygodnia). 

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości i w związku z tym rodzić się będą na pewno 

wątpliwości i frustracje, dlatego też do końca tego tygodnia otrzymają Państwo na dzienniku 

elektronicznym wiadomość od pedagogów szkolnych, którzy będą do dyspozycji pod podanymi 

numerami telefonów. Postaramy się również uruchomić kontakt bezpośredni z nimi poprzez                   

wideoczaty. 

Dla nauczycieli to też nie jest łatwa sytuacja, muszą przestawić się na nowy styl nauczania, 

pomyśleć w jaki sposób ogrom materiału, który realizowany jest w szkole zrealizować w formie 

zdalnego nauczania, bo takie wymagania stawia przed nami nowe rozporządzenie. Nie da się tego 

zrobić w ciągu jednego dnia i dlatego w imieniu własnym i moich pracowników proszę Państwa                     

o  odrobinę cierpliwości i pewną wyrozumiałość.  

Z poważaniem  

Ewa Łakomiec 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

im. Janusza Korczaka w Sobótce 
 


