
Suwałki, 24 marca 2020 r. 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,  

Drodzy Uczniowie,  

 

Dziś kończy się czas zawieszenia zajęć, od jutra wznawiamy naszą działalność.  

 

Na moją prośbę część nauczycieli przesyłała uczniom materiały do pracy w domu. Zadań nie było zbyt 

wiele, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia zostały zawieszone, 

a aktywność nauczycieli w tym względzie miała na celu raczej podtrzymanie gotowości młodzieży do 

nauki, niż systematyczną realizację podstawy programowej.  

 

Od jutra musimy wspólnie przestawić się na innego typu nauczanie i uczenie się. Będzie to wymagało 

od nas wszystkich zdyscyplinowania i cierpliwości. Plan lekcji nie zostanie zmieniony. W trakcie 

przewidzianych planem zajęć nauczyciele będą do dyspozycji uczniów – poprzez iDziennik, 

najróżniejsze komunikatory, pocztę elektroniczną lub platformy edukacyjne, czaty i transmisje video. 

Materiały do pracy mogą zostać przesłane wcześniej, nauczyciele będą mogli umawiać się na kontakt 

bezpośredni z uczniami. Każdy pedagog ma tu pełną autonomię kontaktu ze swoimi podopiecznymi.  

 

W szkole uczy się 625 uczniów i pracuje 49 nauczycieli. Niestety, nie każdy z naszej społeczności 

posiada komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu na wyłączność. Część uczniów ma 

smartfony, część prostsze urządzenia komunikacyjne, a część nie posiada dostępu do Internetu. 

Niektórzy mają ograniczony limit pobieranych bajtów z sieci. W wielu rodzinach jest więcej dzieci, 

które w jednym czasie muszą uczyć się z jednego komputera. Do tej pory nie było konieczności pracy 

zdalnej i nikt tego od nikogo nie wymagał. I uczniowie, i nauczyciele dopiero tego się uczą. Za jakiś 

czas będziemy wszyscy wiedzieli, co się sprawdza, a co nie. Dyrektor musi uwzględnić wszystkie tego 

typu warunki, a z edukacji nauczyciele nie mogą nikogo wykluczyć. Dlatego kształcenie na odległość 

nie jest przeniesieniem lekcji do sieci komputerowej, nie na tym ta forma edukacji polega. Dość mylne 

są też przekazy medialne o tym, że wszyscy są w stanie technicznie z tym poradzić. 

Tym, którzy nie posiadają dostępu do Internetu materiały będziemy przesyłać pocztą. 

 

Praca uczniów w domu nie będzie polegała tylko na analizie materiałów z Internetu. Nadal aktualne są 

przecież podręczniki i zbiory zadań, należy prowadzić zeszyty i czytać lektury.  

 

Szkoła jest cały czas czynna, więc jeśli ktoś chce zabrać książki z szafki, to może to uczynić 

(pojedynczo). Jeśli ktoś będzie potrzebować pilnie lektury z biblioteki, to proszę o kontakt z p. Beatą 

Szczepankiewicz (bibliotekarz), o wsparcie pedagogicznie można poprosić p. Małgorzatę Tomczak 

(pedagog).  

 

Aby zachować higienę pracy umysłowej i zawodowej proszę o kontaktowanie się wzajemne w godz. 

8.00-16.00. Popołudnia należy pozostawić uczniom na czytanie lektur, przygotowania do egzaminu 

maturalnego i inne zajęcia własne. 

 

Szanowni Państwo, 

To, co się  teraz dzieje w Polsce i na świecie, napawa przerażeniem ˗ każdy z nas może zachorować, 

wszyscy mamy bliskich, o których zdrowie się martwimy, niewiadoma jest nasza przyszłość 

ekonomiczna. Martwimy się, czy odbędą się w terminie egzaminy maturalne, jak długo potrwa stan 

zawieszenia naszego normalnego życia, z trudem znosimy izolację. Jutro jest bardzo niepewne. W tych 

jakże ciężkich dla nas czasach życzę wszystkim dbałości o siebie i bliskich. Mam nadzieję, że 

uchronimy się przed chorobą i za jakiś czas wszyscy spotkamy się w budynku szkoły.  

 

Z wyrazami szacunku 

Alicja Węsierska-Kwiecień  

 

 


