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Czas izolacji wynikającej z COVID-19 jest bardzo trudnym okresem w funkcjonowaniu           
rodzin, życiu codziennym i nauce uczniów. Od początku staramy się realizować nauczanie            
z pełnym poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie naszych uczniów, z           
zachowaniem reżimu sanitarnego. Wprowadzone nauczanie zdalne, z początku bardzo         
trudne, dzisiaj w lepszym stopniu wykorzystujemy w pracy z naszymi uczniami. Jednak            
przedłużający się czas pandemii, wysokiego poziomu zakażeń i wymuszonej izolacji          
wpływa negatywnie na kondycję psycho – fizyczną dzieci. Widząc potrzebę relacji z            
rówieśnikami i bezpośredniego kontaktu ze swoim nauczycielem, a także uwzględniając          
liczne Państwa prośby o powrót do nauczania stacjonarnego, podjęłam decyzję o           
umożliwieniu uczniom przyjeżdżania do szkoły na zajęcia. 
Niestety niewielka przestrzeń szkoły, mała liczba sal, uniemożliwiają realizację zajęć          
lekcyjnych dla wszystkich jednocześnie. Wymogi sanitarne nałożone na placówki         
edukacyjne oraz decyzja MEiN o pracy szkół w „bańkach” wymusiły znaczne zmiany w             
organizacji przestrzeni. Praca w „bańkach” ma ograniczyć ilość osób wchodzących na           
zajęcia do klasy, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń i w efekcie wysłanie            
mniejszej liczby osób na nauczanie zdalne. Niezbędna była modyfikacja pracy terapeutów           
zajęć rewalidacyjnych, a przede wszystkim odejście od dotychczasowej opieki         
świetlicowej. Nie ma możliwości organizacji opieki dzieci w świetlicy, w której mieszają się             
dzieci z różnych klasowych „baniek”. Zalecany jest odbiór dzieci bezpośrednio po           
zajęciach. Nauczanie hybrydowe daje możliwość przyjeżdżania do szkoły co drugi tydzień           
i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, terapeutami oraz kolegami z klasy.          
Nauczycielom daje możliwość weryfikacji umiejętności uczniów, nakierowanie na pracę         
zdalną na kolejny tydzień. System ten daje wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa i            
znaczne ograniczenie potencjalnego zakażenia dzieci. Szkoła i personel są przygotowani.          
Mam jednak świadomość, że wiele dzieci posiadających różne schorzenia, z uwagi na            
zagrażające niebezpieczeństwo, nie może uczestniczyć w zajęciach w szkole. Nadal          
pozostaje możliwość realizacji nauczania wyłącznie w trybie zdalnym na obowiązujących          
zasadach. To Państwo, jako rodzice, decydujecie o uczestnictwie dziecka w nauczaniu           
hybrydowym czy zdalnym. Pragnę jednak przypomnieć, że nawet najlepsza organizacja          
przestrzeni nie uchroni nas przed zakażeniem, jeśli nie zostaną zachowane obostrzenia           
higieniczne. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich dzieci         
przebywających w szkole i personelu szkoły, proszę o przestrzeganie wcześniej          
określonych zasad i ograniczanie pobytu dzieci w szkole, szczególnie dzieci nie w pełni             
zdrowych. Wszyscy dźwignijmy solidarnie odpowiedzialność za nasze zdrowie i         
bezpieczeństwo, tym bardziej, że do czasu szczepień nie ma innych środków zaradczych            
jak dystans, maska, mycie rąk i w przypadku infekcji - izolacja. 
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