Drodzy Rodzice

ZAPRASZAMY!!!

Od marca tego roku nasza polska szkoła zmaga się ze skutkami
pandemii. Podczas rozmów z rodzicami wyczuwam niepokój i obawę o
przyszłość dzieci, ich edukacji i egzystencji.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trudno przewidzieć co przyniesie
kolejny dzień, ale naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko aby pomóc
jak najłatwiej przetrwać ten trudny okres. Uważam, że pragnieniem
każdego rodzica jest dobro dziecka. Wychodząc naprzeciw Waszym
troskom czynimy starania aby rozpocząć nowy rok szkolny w murach
naszej szkoły. We współpracy z Dyrektorem szkoły angielskiej,
planujemy otworzyć wszystkie możliwe klasy, w których będą
przestrzegane środki zachowawcze dla bezpiecznego przebywania
ucznia w szkole.

Szczytnym celem jest uwieńczenie pracy dzieci z zerówki i wręczenie
Dyplomów, które zaplanowaliśmy na dzień 29 sierpnia o godzinie 9 z
rana w Kościele św. Ferdynanda.
Informacje dotyczące tej uroczystości wraz z zachowaniem praw i
przepisów w okresie pandemii przekazały wychowawcy klas.

Na dzień 12 września planujemy rozpoczęcie nowego roku szkolnego
dla wszystkich klas począwszy od przedszkola do klas licealnych
włącznie. W dniu otwarcia szkoły nie będą możliwe zapisy ani zakup
książek.
Dzień 26 sierpnia jest dodatkowym ostatecznym terminem zapisania
dziecka do szkoły. W tym dniu można będzie zakupić podręczniki,
zeszyty i mapki.

Przewidujemy trzy warianty kontynuowania nauki w szkole
-nauka stacjonarna w klasach od 10-15 uczniów w sali lekcyjnej.
-hybrydowe nauczanie uczniowie podzieleni, mają lekcje w szkole co
drugi tydzień ze względu na ograniczenia miejsc w salach lekcyjnych.
- lekcje on-line tylko, z wykorzystaniem przystępnych portali, ciekawe,
interesujące, inspirujące z wprowadzeniem nowoczesnej technologii.

W sieci można też się uczyć: dyskutować, poddawać refleksji jakiś
problem omawiany na lekcjach. Uczniowie nagminnie korzystają z
komunikatorów do różnych celów. Podkreślam, że warto pokazać, że
mogą one też służyć celowej edukacji.
Po ostatnim dniu zapisów podamy rodzicom konkretne klasy i wybrany
rodzaj nauczania w poszczególnym oddziale.
UWAGA! Lekcje on-line tylko będą brane pod uwagę w przypadku
ponownego zamknięcia szkoły w związku z powrotem pandemii lub na
prośbę rodziców, którzy mają obawę przed posyłaniem dziecka do
szkoły i kontakt z innymi.
Mam głęboką nadzieję i liczę, że wszyscy Państwo poprzecie naszą
ideę i razem łatwiej przetrwamy. Z pewnością wraz z rozpoczęciem
nauki złagodzimy skutki kryzysu w naszej polonijnej szkole i w
naszych rodzinach. Państwa pomoc w tym jest bezcenna, a wszystko
po to, by zapewnić najlepszą edukację języka polskiego i by nasze
dzieci znalazły się w miejscu gdzie rodzic, nauczyciel, uczeń stanowi
nierozerwalną więź .

