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Komunikat dla Rodziców
Szanowni Państwo
Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
Zwracam się do Państwa w związku z trudną sytuacją, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się przez
pandemię koronawirusa.
Jak Państwo wiedzą, w związku z zawieszeniem zajęć, staramy się organizować różne formy
kontaktu i pracy z Uczniami. Przez ten czas Nauczyciele kontaktowali i kontaktują się
z poszczególnymi klasami – internetowo, telefonicznie, przekazują im wskazówki
do samokształcenia, niektórzy organizują regularne lekcje na forach społecznościowych,
odbywają indywidualne konsultacje. Wszystkie te nasze aktywności wynikają z troski
o Uczniów, o to, by ten czas nie był pod względem edukacyjnym zmarnowany. Przedmiotem
szczególnej troski są, z oczywistych względów, przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty.
Mam nadzieję, że towarzyszą nam Państwo w tych działaniach, wspierają swoje dzieci,
a jednocześnie pilnują, aby zachować profilaktyczny i izolacyjny charakter wprowadzonych
ograniczeń.
Od dnia 25 marca 2020r. zostaje już formalnie wprowadzone mocą rozporządzenia MEN –
zdalne nauczanie na czas do 10.04.2020r. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy ten czas nie zostanie
wydłużony, ale miejmy nadzieję, że obronimy się przed pandemią. Zatem na szkolnej stronie
internetowej – www.zs-tymien.pl uruchomiliśmy zakładkę STREFA UCZENIA SIĘ, w której
zamieszczamy tygodniowy plan lekcji wraz ze scenariuszami i zadaniami do wykonania przez
Wasze dzieci w domu. Pamiętajcie, że zamieszczone tam przez nauczycieli materiały są
do zrealizowania w ciągu tygodnia, a nie jednego dnia. W razie trudności i wątpliwości
proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu za pośrednictwem emaila ( podany na szkolnej
stronie internetowej) lub telefonicznie. Ja również jestem do Państwa dyspozycji za
pośrednictwem szkolnego telefonu w ciągu tygodnia (943181296) lub email:
miroslaw.gostomczyk@wp.pl. Szczerze wypowiadajcie się na temat ilości zadawanego przez
nauczycieli materiału, czy zdawanych prac. Wszyscy uczymy się sprostać tej trudnej sytuacji,
a Państwa uwagi będą cennym materiałem do wprowadzenia modyfikacji zdalnego nauczania.
Pamiętajcie Państwo, że dołożymy wszelkich starań, aby Wasze dzieci były w miarę dobrze
edukowane. Zdajemy sobie również sprawę, że przy ocenianiu rocznym będzie trzeba
uwzględnić trudności, którym zostały poddane Wasze dzieci.
W tej chwili m.in. opracowujemy specjalny tygodniowy plan lekcji zdalnych, konsultujemy
też możliwe do zastosowania narzędzia do tych zajęć, analizujemy pod tym kątem materiał
nauczania. W każdy piątek przed nowym tygodniem na szkolnej stronie internetowej będzie
ukazywał się nowy plan lekcji na kolejny tydzień zawieszonych zajęć. Bardzo proszę śledźcie
na bieżąco te informacje i zadbajcie o regularne rozłożenie zajęć podczas każdego dnia
tygodnia. Wyrabiajcie u dzieci umiejętność samokształcenia , pomagajcie im we właściwym
zorganizowaniu sobie dnia pracy zdalnej. W razie wątpliwości lub trudności kontaktujcie się
z odpowiednim nauczycielem lub ze mną.
Dlatego też proszę Państwa o sprawdzanie naszej strony internetowej, zaglądanie do STREFY
UCZENIA SIĘ i śledzenia aktualnych komunikatów oraz o kontakt z Wychowawcą
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klasowym. Proszę też o – w miarę możliwości – zagwarantowanie dzieciom technicznych
i organizacyjnych warunków do nauki. Jednocześnie, w przypadku jakichkolwiek trudności
i pytań, proszę o kontakt z Wychowawcą, nauczycielem przedmiotu ( emaile na szkolnej
stronie internetowej) lub ze mną – pozostaję do dyspozycji codziennie pod tel. 94 381296
(w godz. 9.00-12.00) lub mailowo: miroslaw.gostomczyk@wp.pl
Szanowni Państwo,
sytuacja jest trudna, nie wiemy, jak długo przyjdzie nam się zmagać z epidemią, ale –
pamiętając o priorytetach dla naszego zdrowia i życia – zróbmy wspólnie wszystko, co
zminimalizuje straty edukacyjne dla naszych Uczniów. Pamiętajcie również o zasadach
kwarantanny. Dopilnujcie, aby Wasze dzieci same nie przebywały poza miejscem domostwa.
Preferujcie kontakty za pomocą różnego rodzaju portali społecznościowych. Dopilnujcie, aby
Wasze dzieci przestrzegały higieny. W ten sposób możemy razem zapobiec szerzeniu się
pandemii.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia, wytrwałości i cierpliwości na ten trudny czas
Mirosław Gostomczyk

