
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi oraz 

Rodzice. 

 

Szanowni Państwo mam nadzieję, że jesteście zdrowi czego Wam i sobie życzę. 

Dziękuję wszystkim za wiadomości z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia oraz 

propozycjami dobrych praktyk.  

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające szkołom działanie w 

zmienionych warunkach organizacyjnych.  

Dzisiaj mija trzeci tydzień od wprowadzenia polskiej edukacji w nową - zdalną 

rzeczywistość. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie 

uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa 

programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. Rodzice i pracownicy szkoły 

wspierają jej działalność.  

Dziękuję wszystkim, bez wyjątku, za cierpliwość, wzajemną życzliwość, zrozumienie 

oraz chęci pomocy i współpracy. Dzwońcie do siebie, rozmawiajcie, piszcie, 

wymieniajcie informacje, opinie, wskazówki! Bądźcie w kontakcie z wychowawcami, z 

nauczycielami, pedagogiem, Paniami z biblioteki.  

To wszystko robimy dla uczniów! Nawet jeśli popełniamy błędy, to jedynie dzięki 

wzajemnym rozmowom i korespondencji, możemy je poprawić, a w przyszłości ich 

uniknąć. 

 

W krótkim czasie szkoła stanie przed koniecznością realizacji kolejnego zadania – 

klasyfikacji i promocji uczniów. Już 24 kwietnia 2020 r. kończą się bowiem zajęcia 

dydaktyczno—wychowawcze dla uczniów ostatnich klas technikum. 

Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że: 

• Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do 

poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie 

określonych w statucie naszej szkoły.  



• Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i 

trybem określonymi w statucie szkoły. 

• Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym w statucie 

szkoły.   

• Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności, ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to 

usprawiedliwione nieobecności. W przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie 

przez ucznia tego egzaminu. 

• Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne 

oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.  

Zwieńczeniem procesu klasyfikowania jest podjęcie przez radę pedagogiczną uchwały 

w  sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym roku szkolnym.   

25 marca 2020 r. wydane zostały przepisy pozwalające na podejmowanie kolegialnych 

decyzji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Ten miniony okres nauki dla wszystkich był trudny i wymagający od wszystkich 

zaangażowania. Bo zarówno młodzież musiała zintensyfikować swoją edukację w 

innej - niż szkolnej - rzeczywistości, jak i rodzice, którzy w większości przypadków stali 

się mimowolnie gospodarzami domowego nauczania. Apeluję do uczniów klas 

maturalnych, że zgodnie z nomenklaturą sportową …To już finisz przed metą, proszę 

Was, dajcie z siebie wszystko. Szkoda w miejscu stać, bądź pierwszy na finiszu!... 

 

Ten trudny czas - w którym informacje z całego świata na temat koronawirusa 

wprawiają nas w zadumę i obawę o nasze zdrowie, sprawia, że wszystko staje się inne 

i odległe. Czas ten będzie łatwiejszy, gdy będziemy ze sobą rozmawiać, a nie jedynie 

narzekać, oceniać i krytykować. Nie wiemy, jak długo potrwa obecny stan. Nie wiemy, 

kiedy znów się spotkamy w murach naszej szkoły. Ale wiemy jedno - to, czego teraz 

nauczymy się, to, jak wypracujemy wzajemnie nasze kontakty, sposób wymiany 

informacji, relacje między rodzicami, uczniami i nauczycielami, to zaprocentuje w 

przyszłości! 



Polska szkoła już nigdy nie będzie taka sama! Metody zdalne - przy wszystkich swoich 

wadach - na trwałe już zagoszczą w naszych domach. 

W naszej szkole pracujemy przede wszystkim na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej CKZiU nr 1 oraz wybranych komunikatorach internetowych.   

Zwracam się z prośbą do nauczycieli aby zaktywizowali formy kształcenia na 

odległość uczniów na naszej platformie. 

Szanowni Państwo dzielcie się dobrymi praktykami odpowiadając na pytania: 

Jak funkcjonuje Zintegrowana Platforma Edukacyjna? Jaka jest skala udziału uczniów 

w pracy zdalnej całej klasy? Jaka jest systematyczność kontaktów z uczniami? Jak 

funkcjonuje dostarczanie materiałów "papierowych" do uczniów? Jak wygląda praca z 

uczniami dysfunkcyjnymi? Jak przebiega kształcenie zawodowo-praktyczne? 

Napiszcie! Wyślijcie zrzuty ekranu, zdjęcia, przemyślenia, "odkrycia" dobrych rzeczy i 

praktyk. Napiszcie również o problemach, których przed okresem epidemii nikt nie był 

w stanie przewidzieć. Wszystko to jako kierownictwo szkoły czytamy.  

I najważniejsze kochani dbajcie o siebie! Wysypiajcie się, dbajcie o dobrą 

zrównoważoną dietę, zdrowie psychiczne i fizyczne. Trzymajcie się! 
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