
Szanowni Rodzice,

bardzo nam zależało na tym, aby rok szkolny 2020/2021 był rokiem tradycyjnego nauczania.
Niestety pandemia rozszerza się tak szybko, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło
przepisy i w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 wprowadziło
kształcenie hybrydowe dla szkół ponadpodstawowych, w ramach którego zajęcia artystyczne
odbywają się w szkołach, natomiast ogólnokształcące „na odległość”.  
Bardzo  proszę  często  zaglądać  na  stronę  internetową  naszej  Szkoły,  gdzie  będą  mogli
Państwo na bieżąco zapoznawać się z działalnością szkoły w tym tak trudnym dla nas okresie.
Uważam, że jesteśmy w pełni przygotowani do edukacji zdalnej poprzez aplikację Microsoft
Teams: 

1. uczniowie i nauczyciele zostali gruntownie przeszkoleni do obsługi tej aplikacji,
2. cała nasza społeczność ma dostęp do internetu, komputera i posiada kamerki, 
3. rodzinom, które zgłosiły problemy, została zaoferowana pomoc. 

W związku z faktem, że przedmioty artystyczne będą odbywać się w szkole,  można było
również  zaplanować  realizację  niektórych  przedmiotów  ogólnokształcących.  W  nowym
planie lekcji uwzględniono spotkania z nauczycielami danego przedmiotu.
Nauczyciele dostosują programy nauczania, aby realizacja podstawy programowej odbywała
się w sposób rzetelny, co zaowocuje bardzo dobrymi wynikami na egzaminach zewnętrznych.
Zasady oceniania zostaną podane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
Codziennie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pani Pedagog będzie co jakiś czas diagnozowała
potrzeby uczniów, aby nasz tak trudny rok szkolny przyniósł pożądane efekty.

Drodzy Uczniowie,

ze  względu  na  rosnącą  liczbę  zachorowań  będziemy  w  najbliższym  czasie  realizować
nauczanie hybrydowe. Cieszmy się jednak, że mimo wszystko będziecie w ciągu tygodnia
spotykać się ze swoimi kolegami i nauczycielami. 
Pamiętajcie  jednak,  że  Wasze zdrowie jest najważniejsze.  Przestrzegajcie  zasad higieny,
a pomoże nam to jak najdłużej wspólnie spotykać się w szkole.

Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Nie jesteście sami, o czym już
niejednokrotnie przekonał się prawie każdy z Was. 

Razem jesteśmy w stanie tak zorganizować proces kształcenia w naszej Szkole, aby każdy
z nas był usatysfakcjonowany.

Pozdrawiam bardzo serdecznie,

Halina Adomat
Dyrektor szkoły


