LIST do rodziców

Warszawa 24.03.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa
COVID-19 od dnia 16 marca zostały zawieszone zajęcia w szkole.

Mając na uwadze dobro naszych uczniów od początku podjęliśmy trud zapewnienia kontynuacji
nauki i pomocy psychologicznej Rodzicom.

W tej trudnej i nieznanej dotąd nikomu sytuacji zaangażowaliśmy swoje osobiste zasoby,
poszukując i starając się dostosowywać materiały edukacyjne indywidualnie do potrzeb
każdego ucznia oraz warunków domowych.

23 marca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie kształcenia na
odległość, dlatego też będziemy kontynuować pracę zdalną , bogatsi

o nowe pomysły i zdobyte już doświadczenia.
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Od początku jest to niezwykłe wyzwanie dla nas-wszystkich- Nauczycieli , Uczniów

i Rodziców. Wiemy, że dla wielu dzieci nowa sytuacja nauki w domu jest niezrozumiała

i bardzo trudna do zaakceptowania. Zdajemy sobie sprawę także z tego, że nauka

z dzieckiem w domu równolegle z wykonywaniem swojej pracy zawodowej jest ogromnym
wysiłkiem dla Rodziców.

Dlatego tak istotna jest teraz dobra wzajemna komunikacja , sygnały płynące od Państwa, by
propozycje zadań były realne do wykonania, nie stwarzały efektu przeciążenia nauką, frustracji i
zniechęcenia. Ważniejsze jest, by uczeń miał poczucie sukcesu , zaspokojenia swoich
zainteresowań i potrzeb poznawczych, by czerpał tak jak w szkole z nauki radość i satysfakcję,
a Państwu udawało się dzięki naszej pracy znaleźć chwilę odpoczynku podczas opieki nad
dzieckiem.

Zawracam się do wszystkich Rodziców z prośbą by byli w kontakcie z wychowawcami, którzy
będą , tak jak dotychczas, koordynować organizację kształcenia w swojej klasie. Do Państwa
dyspozycji pozostają wszyscy nauczyciele i specjaliści.

Wielokrotnie udowodnialiśmy, że zgodnie z mottem naszej szkoły „RAZEM MOŻEMY WIELE”,
we wspólnych działaniach potrafimy być skuteczni i kreatywni.

Wierzę, że uda się nam przetrwać tę trudną sytuację i z radością powrócimy do szkoły
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i naszych codziennych obowiązków

Z poważaniem

Jadwiga Boguszewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 123

im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie

Możliwość przekazywania wszelkich uwag i pytań z Państwa strony do Dyrekcji Szkoły można
kierować pod adresem zdalnaszkola123@gmail.com

Pozdrawiam

Jadwiga Boguszewska
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