
Szanowna Pani! 

 

W odpowiedzi na Pani prośbę informuję, że: 

 

Organizowanie pracy szkoły w warunkach pandemii COVID-19 nie jest łatwym 

zadaniem. Rozumiem lęki i niepokoje rodziców o zdrowie oraz edukację swoich dzieci, 

demonstrowanie ich skrajnych postaw wobec pandemii. Wiem też o trudnościach lokalowych 

wielu uczniów czy kłopotach z dostępnością do sprzętu komputerowego każdego domownika 

w jednej chwili, czyli jednoczesnej pracy "on-line".  

Podejmując decyzje dotyczące organizacji nauki zdalnej w naszej szkole, brałam pod 

uwagę i powyższe czynniki, ale przede wszystkim kierowałam się dobrem dzieci. Mam na 

uwadze ich harmonijny rozwój we wszystkich obszarach: emocjonalnym, społecznym, 

fizycznym i oczywiście intelektualnym. Nie mogłam zapomnieć również o tym, że w zespołach 

klasowych są dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, co również należy wziąć pod 

uwagę planując pracę szkoły. Aby stworzyć dziecku prawidłowe warunki do rozwoju i nauki, 

wcale nie trzeba usadzać je przed komputerem na kilka godzin. Na ten temat są już zatrważające 

wyniki badań. O szkodliwości zajęć prowadzonych w wariancie zdalnym - jeszcze nie. Według 

wytycznych Amerykańskiej Akademii Pediatrii dzieci poniżej 2 r.ż. w ogóle nie powinny 

korzystać z urządzeń elektronicznych, 2-6-latki do 20 minut, 6-12-latki od 1 do 2 godzin 

dziennie, a dzieci od 13 roku życia 2-3 godziny dziennie. Należy przy tym pamiętać, że 

urządzeniem elektronicznym jest również telefon komórkowy, tablet, konsole i inne sprzęty, 

z których codziennie korzystają nasi wychowankowie. Znany jest nam już pierwszy przypadek 

wystąpienia nagłej padaczki u ucznia, określonej przez lekarza mianem "komputerowej". 

W naszej szkole zdalne nauczanie jest realizowane w dwóch wariantach: synchronicznym oraz 

asynchronicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość. 

Liczba godzin jest rzeczywiście zróżnicowana, zależy od wieku dziecka i jego indywidualnych 

predyspozycji psychofizycznych. Po analizie ankiety, przeprowadzonej wśród rodziców na 

początku listopada, zespołowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu o jedną jednostkę lekcyjną 

nauczania w trybie synchronicznym. Uczniowie codziennie spotykają się ze swoimi 

nauczycielami. Mają możliwość indywidualnych konsultacji z pedagogami. Staramy się 

wspierać również rodziców poprzez publikowanie na stronie internetowej naszej szkoły 

wartościowych wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, np. "Jak motywować dziecko do 

zdalnej nauki?".  

 

Na pismo rodziców jeszcze nie odpowiedziałam, wpłynęło dn. 12 listopada br. Zgodnie 

z procedurą administracyjną mam 14 dni na udzielenie odpowiedzi, co z pewnością uczynię. 

Nauka zdalna w klasach I-III jest realizowana w naszej szkole dopiero tydzień. Z pewnością 

będzie dalej monitorowana i poddawana kontroli i ewaluacji).  

 

Proszę o autoryzację mojej wypowiedzi przed publikacją. 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Wiślicka 


