Szanowni Państwo,
1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny. Przygotowujemy
naszą placówkę do pracy stacjonarnej, czyli wydawałoby się wielu, że znów
będzie normalnie. My – dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy, bardzo
chcielibyśmy, by tak się stało. Kiedyś musi to nastąpić! Głęboko wierzymy!
Wracamy w atmosferze nadziei na powrót do szkolnej normalności, ale
i w niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju,
powiecie, gminie. Za nami blisko pół roku od ostatniego dzwonka, w tym cztery
miesiące nauki zdalnej. W tym czasie nabyliśmy wiele doświadczeń
i umiejętności, ale również napotkaliśmy na sporo problemów, których
obecności jesteśmy świadomi.
MEN zakłada trzy możliwe scenariusze powrotu do nauki szkolnej. Są
nimi: model nauki w sposób tradycyjny, model nauki zdalnej i model nauki
hybrydowej (mieszanej). Zgodnie z założeniami, poszczególne modele mogą być
jednocześnie wdrażane w różnych rejonach kraju, w zależności od panującego
tam zagrożenia sanitarnego.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia
(MZ) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) dotyczą głównie podstawowych
wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach i placówkach oświatowych,
dlatego przygotowujemy szczegółowe procedury, które będą obowiązywały w
naszym Zespole Oświatowym w Skibniewie. Musimy być również przygotowani
już na starcie na wprowadzanie nauki hybrydowej lub zdalnej.
Praca szkoły i przedszkola w sposób tradycyjny wymagać będzie przede
wszystkim aktualizacji przepisów i wprowadzenia podwyższonych rygorów

bezpieczeństwa. Okres pracy stacjonarnej po powrocie trzeba też wykorzystać
do podsumowania doświadczeń i przygotowania podstawowych rozwiązań, na
wypadek konieczności wprowadzenia pozostałych modeli pracy.
Jak najszybciej poinformujemy rodziców i uczniów o nowych szkolnych
przepisach, procedurach oraz o trybie ich wdrażania w szkole. W załączeniu
znajdą Państwo dokumenty wydane przez w/w ministerstwa oraz służby
sanitarne, które musimy dostosować do naszych realiów i przestrzegać.
Proszę Państwa rodziców o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym
kontakcie, śledzenie komunikatów zamieszczanych na szkolnej stronie
internetowej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że małe dzieci od dawna czekają
na pójście do szkoły, powrót do przedszkola. W pierwszych dniach ważne jest
wspólne przetrenowanie zasad bezpieczeństwa, nowych zasad poruszania się
w obiekcie, zasad kontaktu z rówieśnikami. Musimy wprowadzić dzieci w nowe
reguły życia w placówce. Prosimy również o pomoc rodziców, byśmy działali
zgodnie, bez różnicy zdań w sprawie bezpieczeństwa nas wszystkich.
W przedszkolu adaptacja trzylatków będzie musiała odbywać się bez
obecności rodzica. Tym bardziej uczniowie klasy pierwszej w dniu 1 września na
pierwsze spotkanie ze swoją nową panią udadzą się samodzielnie.
Pozostałym uczniom, wychowankom wracającym do swoich kolegów,
swoich nauczycieli, swoich sal lekcyjnych….. będzie łatwiej dostosować się do
nowych rygorów.
Proszę wszystkich Państwa o zrozumienie, o pomoc. Wiem z długoletniego
doświadczenia, że możemy na siebie liczyć.
A wszystko to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci i nas
wszystkich.
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