
Szanowni Rodzice! 

 

Już wiadomo – do świąt się nie zobaczymy. 

Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci  i o Was, drodzy Rodzice. 

Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje 

problemowe. 

Wychowankowie naszego przedszkola oraz uczniowie szkoły podstawowej już od kilku dni 

mieli kontakt z wychowawcami oraz niektórymi nauczycielami. To była próba nauczania tzw. 

zdalnego podjęta przez naszą społeczność.   

Od środy – 25 marca 2020 r. ciąży na nas już obowiązek -nałożony przez odpowiednie regulacje 

prawne - nauczania zwanego również kształceniem na odległość.  

 

Dzieci w przedszkolu „uczą się” świata poprzez zabawę. 

Przytoczę zapis z podstawy programowej: „Przedstawione w podstawie programowej naturalne 

obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu 

potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...) 

Na stronie internetowej naszego Zespołu, poprzez grupowy mailing, konwersacje na 

komunikatorach oraz  – na FB będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych form 

ich realizacji przez dziecko w domu. 

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty 

zwyczajowo ustalone i  wcześniej przyjęte. 

Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. 

Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić? Pozwólmy wybierać. 

Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień. 

Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z 

DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas. 

 

Trudny dla nas wszystkich czas, a w szczególności dla uczniów klasy VIII musimy 

solidarnie przezwyciężyć i czekać  z nadzieją na lepsze dni. 

Brak kontaktów z rówieśnikami i konieczność pozostawania w domu jest  dla uczniów 

wystarczającym obciążeniem, dla rodziców, którzy  pracują -  również. Oczywiście chcemy 

pomóc uczniom zorganizować sobie czas i wesprzeć Was -  rodziców, a nie nadmiernie 

obciążać. 

W niedalekiej przyszłości skontaktują się z Państwem wychowawcy i przedstawią  zasady 

funkcjonowania kształcenia na odległość w naszej szkole. 

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.  

Zapraszam również do kontaktu mailowego – szkolaskibniew@op.pl. 

 Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące spraw przedszkolnych  

i szkolnych. 

Wiesława Kapusta 

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Skibniewie 
 

Skibniew, 22.03.2020 r. 
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