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Komunikat dla Uczniów
Drodzy Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
Wierzę, że w tym trudnym czasie dajecie sobie radę, że tęsknicie za nami, tak jak i my –
dyrektor, nauczyciele i pracownicy…
Sytuacja, w której przyszło nam realizować nasze wspólne szkolne obowiązki jest dla nas
wszystkich szczególnie trudna, tym bardziej, że epidemia koronawirusa rozszerza się, a osób
poszkodowanych jest coraz więcej, stąd to zagrożenie jest realne. Uważajcie na siebie.
Bądźcie uważni i odpowiedzialni, unikajcie skupisk ludzkich i przestrzegajcie
obowiązujących zasad kwarantanny. Pozostańcie w Waszych miejscach zamieszkania. Nie
przebywajcie sami, bez opieki dorosłych, poza Waszym domostwem. Izolujcie się
i przestrzegajcie higieny. Minister Edukacji Narodowej przedłużył zawieszenie zajęć w
szkołach do Świąt Wielkanocy, a zatem czeka nas kolejny długi okres niechodzenia na lekcje.
Pamiętajcie jednak, że nie jest to czas ferii. Przeszliśmy na inny sposób nauczania.
Komunikujemy się za pomocą różnych portali internetowych i społecznościowych realizując
tak zwaną naukę zdalną. Wszelkie informacje na temat organizacji tego sposobu nauczania
znajdziecie w zakładce STREFA UCZENIA SIĘ dostępnej na szkolnej stronie internetowej
( www:zs-tymien.pl). Tam na każdy tydzień Waszej pracy zdalnej będzie pojawiał się nowy
plan lekcji z materiałami do nauki i zadania, które będą podlegały ocenie. Sposób przesyłania
zadań do oceny będzie określany indywidualnie przez każdego z nauczycieli. W razie
wątpliwości i trudności w wykonaniu poleconych przez nauczyciela zadań, proszę
kontaktować się z nauczycielem przedmiotu za pomocą, np. email, telefonicznie lub
wskazaną formą przez nauczyciela: ( wszystkie emaile do nauczycieli są podane na stronie
internetowej szkoły). Plan lekcji będzie podawany na cały tydzień, w każdy piątek przed
nowym tygodniem, a w nim lekcje i zadania dla Was. Pamiętajcie rozłóżcie je sobie
równomiernie na cały tydzień. To nie są zadania na jeden dzień.
Teraz, na mocy Rozporządzenia MEN, nauczanie zdalne zostaje wprowadzone formalnie, tj.
staje się – od 25 marca – regularne i obowiązkowe dla Was i dla szkoły. Pracujemy teraz nad
organizacją tych zajęć, m.in. opracowujemy specjalny tygodniowy plan lekcji zdalnych,
myślimy nad sposobami i formami oceniania Waszych postępów w nauce, wybieramy
narzędzia, z których będziemy korzystać. Musimy razem stawić czoła tym trudnym
sytuacjom.
W związku z tym bardzo Was proszę, abyście sprawdzali naszą stronę internetową
i odczytywali komunikaty, pozostawali też w kontakcie wewnątrzklasowym
i z Wychowawcą. Jeśli ktokolwiek z Was miałby jakieś problemy, wątpliwości czy pytania, to
bardzo proszę o łączenie się ze szkołą, telefonicznie czy mailowo, jestem każdego dnia
w gotowości, by pomagać czy wyjaśniać.
Kochani!
Chcę Was też zapewnić, że zrobimy wszystko, aby straty edukacyjne były jak najmniejsze.
Będziemy starać się o to, abyście w tej nietypowej sytuacji opanowali niezbędny materiał
nauczania na możliwie wysokim poziomie. Obiecuję też, że przy ocenianiu będziemy
pamiętać o obiektywnie trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Chcę uspokoić też
Ósmoklasistów – sytuacja dotyczy wszystkich w całej Polsce, władze oświatowe muszą to
uwzględnić przy organizacji egzaminu ósmoklasisty (miejmy nadzieję – w planowanym
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terminie). Zapewniając Was o tym wszystkim, proszę jednak, abyście odpowiednio
i odpowiedzialnie podchodzili do swoich obowiązków, pracujcie, wykonujcie polecenia,
bierzcie udział w zajęciach, bądźcie aktywni i otwarci na wyzwania.
Moi Drodzy Uczniowie, proszę Was jeszcze o właściwe postawy i zachowania w obliczu
panującej epidemii. Nie lekceważcie zaleceń związanych z higieną i izolacją, nie organizujcie
spotkań czy imprez, nie przemieszczajcie się bez potrzeby, ograniczajcie kontakty z innymi.
To naprawdę ważne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.
Życzę Wam wszystkim zdrowia, wytrwałości, cierpliwości. Szkoła bez Was jest nudna.
Bądźcie z nami w stałym zdalnym kontakcie. Damy radę. Jest to dla nas wszystkich
niewątpliwie jeden z najtrudniejszych egzaminów, który przyszło nam zdawać w tak ciężkiej
sytuacji.
Pozdrawiam
Mirosław Gostomczyk

