
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 nasza szkoły od dnia 25 marca do 10 kwietnia będzie wszelkie 

zadania realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

W praktyce oznacza to, że nasi nauczyciele, w miarę możliwości, będą kontaktować się 

z uczniami poprzez wybrane przez siebie platformy edukacyjne oraz przez dziennik. Praca 

ucznia będzie dzieliła się na  pracę online, pracę samodzielną z komputerem oraz pracę 

samodzielną z podręcznikiem. Szczególnie zależy nam na równomiernym obciążeniu uczniów 

pracą. Dziękując za wypełnione przez Państwa ankiety, wiemy też, że istnieje spora grupa 

młodzieży, która z powodów różnorodnej sytuacji rodzinnej nie może pracować 

z komputerem dłużej niż trzy godziny. 

 

Zostanie opracowany i przekazany do publicznej wiadomości „plan pracy zdalnej”, który 

będzie zawierał na potrzeby poszczególnej klasy sposoby kontaktowania się nauczyciela 

z klasą oraz sposoby monitorowania działań uczniów. Oczywiście w miarę doskonalenia 

naszych narzędzi pracy zdalnej może on ulegać zmianom. 

 

Wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji w kontakcie poprzez dziennik. Pisma oficjalne 

prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@paderek.poznan.pl Komunikaty będą się też 

pojawiać na stronie szkoły. Dziękujemy za wszelkie uwagi, które pomogą nam usprawniać 

nasze działania. 

 

Oczywiście najważniejsza jest dla nas na chwilę obecną przygotowanie młodzieży klas 

trzecich do egzaminu maturalnego. W kontakcie z nauczycielami, na bieżąco monitorujemy 

realizację podstawy programowej. Będziemy starać się udostępniać wszelkie możliwe zdalne 

sposoby powtórek maturalnych, ale najważniejsze jest, aby trzecioklasiści, na ile to tylko 

możliwe, w spokojnej atmosferze przygotowywali się do zadeklarowanych przez siebie 

egzaminów maturalnych. 

 

Dziękujemy za wyrozumiałość. To nie będzie czas, w którym nie popełnimy błędów, będziemy 

starać się, aby było ich jak najmniej. Będziemy się uczyć od Państwa, a przede wszystkim od 

naszych uczniów wchodzenia w obszary, które nie zawsze były dla nas oczywiste. Dla 

wszystkich jest to bardzo trudny okres, mierzymy się z nowymi sytuacjami, naszymi lękami 

o najbliższych, próbujemy zachowywać się normalnie w nienormalnym czasie. Rozumiemy 

Państwa obawy, wielu przecież z nauczycieli ma dzieci w wieku szkolnym, proszę również 

starać się zrozumieć nas.  

 

Proszę dbać o swoje dzieciaki, opiekować się, zabezpieczać ich czas wolny, aby oni sami nie 

brali na siebie za dużo. Są rzeczy ważne i te ważniejsze.  

 

Wszystkim Państwu i najbliższym życzę dużo zdrowia i spokoju. 
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