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Szanowni Rodzice,
wszystkie klasy, z wyjatkiem ostatnich, będą w lutym nadal uczyły się w domu. W
związku z przedłużeniem lockdownu do 07.03.2021 nie należy spodziewać się
wcześniej zmiany na naukę w szkole. Wszystkie klasy ostatnie będą do czasu
egzaminów uczyły się w szkole.
W ubiegły czwartek wspólnie z przedstawicielami rady rodziców omówiliśmy Państwa
spostrzeżenia dotyczące naszej organizacji i przeprowadzania nauki zdalnej. Cieszę się,
że dzięki lekcjom online możliwe jest zmniejszenie liczby zadań, a bezpośredni kontakt
ułatwia naukę. Będziemy zwracali uwagę na to, aby zadania nie były rozdawane i
zwracane różnymi drogami elektronicznymi. Również w związku z Państwa obawami
przed dużą ilością sprawdzianów i prac klasowych po powrocie do szkoły, podejmiemy w
tej kwestii, podczas konferencji przedmiotowych, jasne postanowienia.
Proszę, aby Państwo jako Rodzice, nadal korzystali z możliwości kontaktu z
wychowawcami, w celu bezpośredniego omówienia problemów czy uzyskania
odpowiedzi. Mogą się Państwo również kontaktować poprzez Maila z każdym
nauczycielem.
Zadania dla klas 5 i 6 będą nadal dostarczane pocztą, jednak aktualny czas doręczeń
przez pocztę jest bardzo różny. Nauczyciele będą jednocześnie rozszerzać lekcje online,
więc zadania będą również udostępniane przez Office 365.
Spóźnione doręczenie nie jest winą naszej szkoły, lecz jest zależne od zwiększonej liczby
zleceń listonoszy. Nasz konserwator i asystent szkolny dostarczają zadania osobiście do
placówki pocztowej, żeby mogły dotrzeć punktualnie do Państwa.
Od 15.02.2021 obowiązuje nowy plan lekcji, wiele klas otrzymało również nowych
nauczycieli. Plan lekcji pozostaje nadal punktem zaczepienia i orientacją dla planu dnia
uczniów. Przestrzegajmy razem tego, że czas nauki w domu= czas godzin
lekcyjnych=plan lekcji.
Plan dnia jest codziennie aktualizowany na naszej stronie internetowej i w aplikacji.
Nauczyciele będą w większym zakresie oferować lekcje online i są dostępni poprzez
Office 365 i Teams. Każdy nauczyciel poinformuje swoich uczniów. Niektórzy nasi
koledzy prowadzą lekcje w szkole w klasach ostatnich, dlatego konieczne jest tutaj
porozumienie pomiędzy klasą a nauczycielem.
Cieszę się, że nasza szkoła otrzymała w sumie 37 urządzeń do lekcji online. Będą one
do przyszłej środy rozdane uczniom. Szkoła skontaktuje się bezpośrednio z rodzicami.
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Rodziców klas 6 proszę, aby do 16.02.2021 podali informację dotyczącą wyboru toku
nauczania i dostarczyli ją do szkolnej skrzynki pocztowej, pocztą lub przez maila do
wychowawcy. 22.02.2021 odbędzie się konferencja klasowa w celu podjęcia decyzji.
Decyzję otrzymają Państwo pocztą.
Informacja półroczna i zdjęcie klasowe będą również wysłane do Państwa pocztą.
Z pozdrowieniami
Thomas Warkus
Dyrektor szkoły
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