Gdynia, 1 września 2020 r.
Szanowni Rodzice!
Rozpoczynamy nowy rok szkolny, tym razem jednak w zupełnie nowych, epidemicznych
okolicznościach.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej będziemy prowadzić nauczanie stacjonarne

z uwzględnieniem niecodziennych środków ostrożności, które wymagać będą od nas wszystkich
odpowiedzialności i szczególnej troski. Ważne, abyście Państwo zapoznali się z zasadami, jakie będą
panowały w szkole w najbliższym czasie, jak będą wyglądały przerwy, w jakim trybie będzie odbywało
się nauczanie, jak zorganizowany będzie pobyt dzieci w salach

i na korytarzach. Te szczegółowe

informacje znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły. Wszelkie pytania, wątpliwości, będą mogły
wybrzmieć podczas spotkań z wychowawcami, które zaplanowaliśmy już w najbliższych dniach.
Zapraszamy do dzielenia się z nauczycielami swoimi obawami i spostrzeżeniami. W tej sytuacji w sposób
szczególny potrzebujemy partnerskiej współpracy, tak byśmy mogli zapewnić najbardziej sprzyjające
warunki do nauki i rozwoju dzieci. Zależy nam na tym, aby nowe wytyczne, do których zobowiązani
jesteśmy się dostosować, w jak najmniejszy sposób wpłynęły na edukację i nie zakłóciły relacji między
dziećmi.
Powrót do szkoły i adaptacja do nowej rzeczywistości dla wielu uczniów może być trudna. To, jak będą
one to przeżywały zależy od wielu czynników, na pewno od profesjonalizmu pedagogów, świadomych
dodatkowych trudności wynikających z okoliczności zewnętrznych, jak i indywidualnych cech
i możliwości każdego dziecka. Przy tej okazji chciałbym się zwrócić do rodziców nowych uczniów.
Witamy w naszym gronie i zapraszamy do współpracy oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
To wyjątkowy rok, szczególnie dla dzieci rozpoczynających szkolną edukację, ale także tych, które
z różnych względów dołączą do nowych klas. Dzieciom, towarzyszyć może radość, podekscytowanie,
ale także obawa, jak to będzie. Każda grupa klasowa, ma swoją specyfikę, w której zachodzą różnorodne
procesy. To jak będzie funkcjonować, zależy od kadry pedagogicznej, samych dzieci, ale także, mądrych
rodziców podążających za rozwojem swoich dzieci. W obecnej sytuacji, musimy modyfikować na
bieżąco swoje wypracowane standardy i szukać nowych metod pracy, aby zapewnić dzieciom jak
najlepsze warunki do rozwoju. Potrzebujemy wzajemnego wsparcia, zrozumienia i zaangażowania dla
tworzenia spójnego frontu wychowawczo-edukacyjnego.
Szanowni Państwo są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale pragnę zapewnić, że działając
w ograniczonych specyficznych warunkach, uwzględniając kwestie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci,
dołożymy wszelkich starań, aby wspomóc integrację i stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do nauki,
biorąc pod uwagę ich potrzeby, możliwości jak i ograniczenia rozwojowe.
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