
Osówka, dn. 21.03.2020 r. 

Drodzy rodzice !! 

Jak zapewne słyszeliście w środkach masowego przekazu, zgodnie z Rozporządzeniem 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r, ,,...w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych” w dniach od 25 marca 2020 r.                         

do 10 kwietnia 2020 r. szkoły nadal będą zamknięte 

W związku z powyższym: 

             Z uwagi na bezpieczeństwo, zdrowie i życie Nas wszystkich, nadal zalecam i proszę 

rodziców o szczególną ostrożność, rozwagę i pozostawienie dzieci w domach. Wiem, że po 

prawie dwu tygodniowym przesiadywaniu w domach borykacie się Państwo z wieloma 

problemami, których doświadczamy na co dzień. Miejmy świadomość, że wszelkiego rodzaju 

wyrzeczenia  i ustępstwa od ,,normalnego funkcjonowania” robimy ze względu na wspólne 

bezpieczeństwo do czasu wykluczenia zarażenia wirusem.  

           Dla nas nauczycieli - pedagogów jest to też niezręczna i trudna sytuacja. Dotychczas, 

nauczyciele z Naszej szkoły starali się urozmaicać czas wolny od nauki szkolnej wysyłając 

dzieciom; materiały dydaktyczne, ćwiczeniowe, powtórkowe czy zadania utrwalające 

omówiony dotychczas materiał, poprzez komunikatory internetowe. Dotychczas spotkaliśmy 

się z Państwa dużą wyrozumiałością i cierpliwością.  Liczna grupa dzieci i młodzieży Naszej 

szkoły  uczestniczyła czynnie w zdalnym nauczaniu w domu. Jednak podjęte działania miały, 

jedynie charakter tymczasowy. Nie były to warunki klasowo – lekcyjne. Brakowało nam 

bezpośredniego kontaktu z dziećmi, a dzieciom z rówieśnikami. Nie realizowano dalszej 

części materiału, dzieci nie były na bieżąco oceniane.  

          Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyjątkowej sytuacji, związanej ze ,,stanem 

epidemii koronowirusa na terenie Polski”, Ministerstwo Edukacji określiło nowe sposoby 

nauczania na odległość. Nowe przepisy obowiązywać będą od 25 marca 2020 r. i potrwają  

do Świąt Wielkanocnych. Do tego czasu, w porozumieniu z Organem prowadzącym-Gminą 

Czernikowo oraz Radą Pedagogiczną, opracujemy wspólnie ,,Zasady realizacji metod i 

technik kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów, na danym poziomie 

edukacyjnym i klasach oraz sposób monitorowania postępów uczniów, w tym uzyskanych 

ocen za postępy w nauce”. O planowanych działaniach zostaną Państwo poinformowani przez 

wychowawców klas do dnia 24.03.2020 r.(wtorek godziny popołudniowe). 

           Sytuacja w Polsce jest wyjątkowa a zdarzenia wokół Nas zmieniają się w sposób 

dynamiczny i nieprzewidywalny w skutkach. W dotychczasowej historii nie było jeszcze 

takiego kryzysu emocjonalnego jakiego doświadczamy. Nigdy nie byliśmy poddani takiej 

próbie wytrzymałości psychicznej i fizycznej. Starajmy się być wobec siebie tolerancyjni, 

wyrozumiali, pełni ciepła wobec tych, którzy doświadczają choroby lub są na kwarantannie. 

        Pozdrawiam Was wszystkich, szczególnie dzieci. Myślimy o Was – jesteśmy duchowo z 

Wami. Życzę Nam wszystkim wytrwałości w zdrowiu i wyrozumiałości w tej trudnej, 

sytuacji jaką obecnie przechodzi system edukacji i czego doświadczają dzieci. 

Z wyrazami szacunku – Ryszard Ałtyn /dyrektor SP Osówka/ 


