Szanowni Państwo
Za nami zdalne nauczanie i wakacje. Wracamy do szkoły pełni obaw ale i nadziei. Chociaż
moment
powrotu
i
adaptacji
do
pracy
po
domowej
izolacji
i okresie urlopowym może być trudny, zarówno dla rodziców, nauczycieli jak i dla dzieci
wydaje mi się że dzięki współpracy damy radę przystosować się do nowej sytuacji.
Minister Edukacji Narodowej wraz z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym, na początku sierpnia, opublikowali wytyczne i zalecenia w związku z powrotem
dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli. Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone
wszystkie niezbędne informacje w tym również procedury przygotowane przez Urząd m.st.
Warszawy oraz Biuro Edukacji.
Zgodnie z harmonogramem, zamieszczonym na stronie szkoły
1 września będą
zorganizowane spotkania z wychowawcami, podczas których zostaną uczniom przekazane
najważniejsze informacje organizacyjne, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz nowe zasady
i procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły, które związane są z obecną
sytuacją epidemiologiczną.
W roku szkolnym 2020/21 MEN zakłada trzy możliwe scenariusze nauki szkolnej. Są nimi:
A. model tradycyjny,
B. model mieszany (hybrydowy), tj. połączenie kształcenia stacjonarnego z kształceniem
zdalnym,
C. zdalny model nauki.
Zgodnie z założeniami poszczególne modele mogą być wdrażane w zależności od panującego
zagrożenia sanitarnego. Każda decyzja dyrektora o zmianie trybu nauki wymaga akceptacji
organu prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich
pracowników szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy szczegółowe rozwiązania
organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa
zachorowania na COVID-19 oraz pozwolą na sprawne dostosowanie sposobu nauki do
aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania
szkoły. W opracowywaniu tym znalazły się reguły bezpieczeństwa dotyczące naszej
społeczności szkolnej, których przestrzeganie jest bardzo ważne, chociażby ze względu na
sytuację zdrowotną przewlekle chorych dzieci i pracowników z grupy ryzyka. Do nich należy
m.in. mycie i dezynfekcja rąk, pomiar temperatury przy wejściu do szkoły, obowiązek
zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej, który dotyczy uczniów i pracowników szkoły.
Bezpieczeństwo w naszej szkole zależy od nas wszystkich, dlatego proszę o stosowanie się do
zaleceń zawartych w procedurach. Przy zachowaniu dystansu społecznego i przestrzeganiu
wprowadzonych zasad, będziemy mogli się wszyscy cieszyć nauką zorganizowaną w
tradycyjny sposób.

Bardzo proszę, abyście nie posyłali Państwo do szkoły i oddziału przedszkolnego chorego
dziecka. Proszę poinformować szkołę, jeśli domownicy objęci są kwarantanną. I zawsze
proszę odbierać telefon ze szkoły.
Wierzę, że mimo trudnej sytuacji w jakiej wszyscy się znajdujemy, uda nam rozpocząć
i zakończyć bezpiecznie rok szkolny.
Wszystkim Państwu tradycyjnie życzę zdrowia i dużo spokoju. Uczniom, żeby nowy rok
szkolny był czasem, w którym uda im się rozwinąć zainteresowania, zgłębić nowe obszary
wiedzy, nawiązać nowe i umocnić stare przyjaźnie.
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