
Szanowni Państwo, 

Kończą się wakacje i za kilka dni rozpoczynamy naukę. Zgodnie z obowiązującym prawem nauka 

pierwszego września rozpoczyna się w systemie stacjonarnym. Zmiana systemu na hybrydowy lub 

zdalny może nastąpić w przypadku zagrożenia epidemicznego i po uzyskaniu zgody inspekcji 

sanitarnej oraz organu prowadzącego. W związku z powrotem do szkoły opracowaliśmy procedury 

bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w naszej szkole. Procedury te są sporządzone na 

podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych. Zdaję sobie sprawę, że wiąże się to z 

utrudnieniami dla wszystkich i pragnę prosić o potraktowanie ich jako koniecznych działań mających 

za zadanie minimalizację ryzyka dla naszych dzieci. 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie zostaną szczegółowo zapoznani z obowiązującymi 

procedurami i od 1.09.2020r. są zobowiązani do ich przestrzegania. Informuję, że ze względu na 

bardzo dużą liczbę uczniów zmiana organizacji pracy nie wystarczy do zapewnienia odpowiednich 

standardów bezpieczeństwa. W związku z tym podjęłam decyzję, że uczniowie na terenie szkoły w 

części wspólnej (korytarze, szatnie, toalety itp.) będą zobowiązani chodzić w maseczkach. Podczas 

przerw spędzanych na powietrzu oczywiście nie ma takiego obowiązku. Jest to zgodne z wytycznymi 

GIS przekazanymi dyrektorom podczas wideokonferencji z MKO. 

Mam sygnały od niektórych rodziców, że ich dziecko z różnych przyczyn nie może uczęszczać do 

szkoły. W obecnym stanie prawnym nie mam możliwości zorganizowania dla nich nauczania 

zdalnego. Do zorganizowania nauczania zdalnego jest potrzebna zgoda organu prowadzącego, a taką 

mogę uzyskać po udokumentowaniu potrzeby. Przez pierwsze dni nowego roku szkolnego będziemy 

zbierali informacje o skali tych potrzeb i możliwościach zorganizowania nauczania zdalnego.  

W przestrzeni publicznej pojawia się przekonanie, że nauczanie hybrydowe polega na 

transmitowaniu lekcji prowadzonej dla uczniów w klasie. Pragnę podkreślić, że nie ma możliwości by 

nauczyciel jednocześnie prowadził lekcję z klasą i transmitował ją dla dziecka które jest w domu. 

Rodzice uczniów będących w klasie nie muszą godzić się na to, by praca ich dziecka była 

obserwowana przez osoby postronne. Ponadto praca nauczyciela w takich warunkach byłaby 

nieefektywna i bardzo trudna do zorganizowania. Nauczanie zdalne może odbywać się tylko poprzez 

lekcję on-line prowadzoną dla uczniów przebywających w domu. Nauczanie hybrydowe to taka 

organizacja pracy, że część uczniów chodzi do szkoły, a część uczy się zdalnie. Taka organizacja nauki 

może występować naprzemiennie w całej szkole lub w niektórych oddziałach w zależności od sytuacji 

epidemicznej.    

Niektórzy rodzice podejmują decyzję o samodzielnym uczeniu dzieci w domu (bez udziału 

nauczyciela) lub występują do poradni z prośbą o przeczenie do nauczania indywidualnego.  

Zwracam się z prośbą o kontakt ze szkołą wszystkich rodziców których dzieci z jakichś powodów nie 

będą mogły realizować obowiązku szkolnego w formie stacjonarnej. Z pewnością w szkole uda nam 

się znaleźć najlepsze rozwiązanie. 

W związku z koniecznością ścisłej ewidencji wszystkich osób przebywających na terenie szkoły i 

koniecznością sporządzenia listy osób z kontaktu w przypadku zakażenia, ograniczamy możliwość 

wejścia do szkoły rodziców i innych gości. Zasady wchodzenia na teren szkoły także znalazły się w 

procedurach  

Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z procedurami zapewniając jednocześnie, że szkoła 

dokłada wszelkich starań by stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do bezpiecznej nauki. Staramy 

się na bieżąco śledzić wszystkie zmiany ogłaszane przez organy nadzoru i stosować się zawsze do 



obowiązującego prawa. Doniesienia medialne często mijają się z prawdą i są własną interpretacją 

poszczególnych dziennikarzy. Może to wprowadzać dezorientację wśród rodziców. Proszę zawsze o 

kontakt ze szkołą i jednocześnie zobowiązuję się do wyjaśnienia wszystkich niepokojących Państwa 

spraw. Najlepszą formą kontaktu jest kontakt przez dziennik „Librus”. 

Z poważaniem 

Alicja Waś 


