
Drodzy Rodzice! 

Sytuacja, w której się obecnie znaleźliśmy, jest dla nas wszystkich nowa. Sami nie do końca wiemy,  jak w 

tej nowej rzeczywistości funkcjonować, aby dla obu stron było to najbardziej komfortowe rozwiązanie. 

Wszyscy musimy się nauczyć nowych rzeczy, aby ostatecznie najwięcej skorzystały na tym Wasze dzieci, 

a nasi uczniowie. O to wspólne dobro musimy przecież zadbać my wszyscy – Rodzice i nauczyciele. 

Zapewniam Państwa, że ze strony Dyrekcji i nauczycieli zrobimy wszystko, by nie przysparzać Państwu 

dodatkowych problemów i kłopotów. Niemniej jednak chcemy jednocześnie zapewnić Waszym dzieciom 

ukończenie roku szkolnego i wręczyć wszystkim uczniom świadectwo szkolne. Pamiętajmy również, że 

mają oni przed sobą w przyszłości egzaminy zewnętrzne, takie jak LOTE czy egzamin certyfikowany. 

Dlatego też zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować realizację programu nauczania przez internet. 

Wszyscy więc - Rodzice i nauczyciele, mamy przy tym dużo dodatkowych obowiązków. 

W tym tygodniu po raz pierwszy wraz z pracą domową otrzymaliście Państwo konspekt/instrukcję z 

informacjami, jakie treści należy zrealizować tym razem. 

Zdaję sobie sprawę, że w niektórych klasach rodzice mogli mieć spore problemy z realizacją zadań, które 

dodatkowo na nich spadły. Uwierzcie mi, nie było naszym zamiarem dokładać Państwu problemów. 

Wszyscy musimy się odnaleźć w tym trudnym czasie i przeorganizować nasze życie i obowiązki. Wszyscy 

też robimy to najlepiej jak potrafimy i staramy się z całego serca. 

Dla nas nauczycieli to też jest nowa sytuacja. Obiecuję, że kolejne zadania w klasach starszych będą tak 

układane, aby uczeń samodzielnie lub z niewielką pomocą rodziców mógł je wykonać. Uczniom klas 

młodszych pomoc dorosłych dalej będzie jednak potrzebna. 

Wszystkie zadania, które Państwo otrzymujecie, są monitorowane i nauczyciele są informowani o 

wszelkich uwagach od Państwa. 

Większość  z Państwa dostała informację, że nauczyciel w każdej chwili służy pomocą. Korzystajcie z tego 

jak najczęściej. Nie tylko w tej wyjątkowej sytuacji, ale również w trakcie całego roku szkolnego. Nasi 

nauczyciele z pewnością zawsze pomogą. 

Myślę, że ten czas jest takim okresem, kiedy możemy sobie nawzajem dużo pomóc. Bądźmy dla siebie 

mili i wyrozumiali. Razem możemy dużo zrobić dla Waszych dzieci, a naszych uczniów. Pamiętajmy, że to 

właśnie DLA NICH wszyscy tak mocno się staramy. 

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość - wszyscy spotkamy się w szkole mądrzejsi o nowe doświadczenia. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

Dyrektor Elżbieta Złotnik 


