Szanowni Państwo
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w której obecnie jesteśmy jest trudna. Mam nadzieję, że Państwo i „nasze" Dzieci macie się dobrze i chronicie się przed zakażeniem koronawirusem najlepiej jak potraficie. To dla Państwa i dzieci trudny okres, niech będzie pozbawiony stresu. Najważniejsze jest byśmy wspólnie wspierając się, pomogli sobie nawzajem, bez zbędnej nerwowości.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka będzie odbywała się na odległość. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowe przepisy określające zasady prowadzenia tzw. nauczania zdalnego, które będą obowiązywały od 25 marca 2020r.
Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych uczniom przez uczących  nauczycieli, którzy dostosują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów.
Realizacja podstawy programowej będzie odbywała się w oparciu o harmonogram umieszczony na stronie internetowej szkoły.  Podstawową formą komunikacji Nauczyciel-Uczeń-Rodzic będzie kontakt poprzez  telefon, messenger lub   e-mail  nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania       z urządzeń (komputer, telefon, telewizor) i ich dostępności w domach, informuję, iż nie każda lekcja przewidywana harmonogramem ma być realizowana bezpośrednio ”przed monitorem”. Nauczyciele, uwzględnią różne formy pracy z dziećmi w zależności od specyfiki danego przedmiotu.
Wiem, że obecna sytuacja jest dla Was trudna i stresująca. Rozumiem to, bowiem my, nauczyciele też nie czujemy się komfortowo, ale są to okoliczności wielkiej wagi. Prosimy Was Rodzice pomóżcie swoim dzieciom w samokształceniu, przejmijcie na ten czas naszą rolę, a wiemy, że potraficie być dla swoich dzieci wspaniałymi nauczycielami.
Bardzo proszę o wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce, o wyrozumiałość i dużo cierpliwości w tym szczególnie trudnym czasie. Liczę na zaangażowanie i pełną mobilizację nas wszystkich we wspólnie podejmowanych działaniach.
Jeśli sytuacja w kraju ulegnie zmianie i wrócimy do szkoły Wasze dzieci szybko nadrobią zaległy materiał - to pewne. Jeśli natomiast czas zawieszenia zajęć wydłuży się, wówczas wdrożymy inne rozwiązania, których celem będzie zapewnienie dzieciom bieżącego zdobywania wiedzy i umiejętności.
Bardzo dziękujemy za zrozumienie i prosimy o współpracę, na której do tej pory nigdy się nie zawiedliśmy. Życzymy sobie wszyscy zdrowia i stawiamy odpowiedzialność.                                                                                                                                                    									 
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