
Pisz, 11 maja 2021 r. 

Drodzy Rodzice, 

 przed nami oczekiwany powrót naszych dzieci do szkoły. Mam nadzieję, że teraz do końca roku 

szkolnego. Rozumiem, że targają Państwem emocje, odczuwacie frustrację, odzywa się niepokój. 

Takie uczucia towarzyszą mi każdego dnia jako rodzicowi, nauczycielowi, dyrektorowi. Kiedyś życzono 

inny, żeby żyli w ciekawych czasach. Każdego dnia ich doświadczamy.  

Drodzy Rodzice, 

chciałabym przekazać  kilka istotnych informacji, które może choć troszkę Państwa uspokoją.  

Naukę hybrydową rozpoczynamy od 17 maja 2021 r.  i trwać będzie do 28 maja 2021 r.  Od 31 maja 

uczymy się stacjonarnie. 

Informuję, że 17 maja (poniedziałek) jest dniem nauki zdalnej dla wszystkich uczniów, zarówno klas 

IV-VII, jak i liceum. W ten dzień uczniowie będą samodzielnie pracować z przesłanym przez 

nauczycieli materiałem. Nauczyciele zaś będą uczestniczyli w kilkugodzinnym szkoleniu, które 

przeprowadzi nas ze specyfiki nauki zdalnej do rzeczywistości nauczania stacjonarnego. Po tak długim 

czasie pracy przed komputerem, kontaktem z wirtualną rzeczywistością potrzebujemy chwili na 

refleksję, wzmocnienie psychiczne, rozmowę. 

Od wtorku wdrażamy naukę hybrydową według podanego niżej schematu. 
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Drodzy Rodzice, zapewniam, że zrobimy wszystko, aby powrót Waszych dzieci do szkoły był 

jak najmniej przykrym doświadczeniem. Zadbamy przede wszystkim o dobrostan emocjonalny 

naszych wychowanków. Zapewniam, że czas powrotu nie będzie czasem weryfikowania wiedzy 

nabytej podczas nauki zdalnej. Nie obawiajcie się Państwo, że pojawi się bardzo dużo sprawdzianów i 

zaległych klasówek. Oczywiście do końca roku szkolnego nauczyciele będą sprawdzać nabytą wiedzę, 

ale z bieżącego materiału. Uczniowie będą pisali sprawdziany i klasówki, ale z wiedzy, którą nabędą 

po powrocie do nauki stacjonarnej. 

Mając na uwadze trud adaptacyjny dzieci, każdy wychowawca zorganizuje w najbliższym 

czasie wyjście integracyjne ze swoją klasą w dniu wyznaczonym na naukę hybrydową. Zależy mi na 

tym, aby był to czas nawiązywania relacji, rozmów, integracji i wspólnego przebywania. Wierzę, że to 

pozwoli oswajać rzeczywistość szkolną.  

Powrót uczniów do szkoły wiąże się z potrzebą zapewnienia ciepłego posiłku, o ile Państwo wyrazicie 

taką wolę. Szczegóły funkcjonowania żywienia pozostawiam koordynacji pani Katarzynie Ptak. 

Drodzy Rodzice, 

chciałabym serdecznie Państwu podziękować za ten wspólnie przeżyty czas nauki zdalnej. Dziękuję za 

cierpliwość, wyrozumiałość, każde dobre słowo, które zachęcało do trwania. Dziękuję za każdą 

uwagę, która płynęła z Państwa zatroskanego serca, czasem wyrażoną bardzo emocjonalnie. 

Przebrnęliśmy przez ten najtrudniejszy czas. Z wiarą patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że przed 

nami tylko same, wspaniałe dni.  

Jeszcze  raz dziękuję za to, że jesteście Państwo wspaniałymi, troskliwymi i kochającymi rodzicami. 


