
„Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Nauczyciele

Jak wiadomo – przynajmniej do świąt się nie zobaczymy ... Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i 
wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 obliguje mnie jako dyrektora do realizacji określonych zadań związanych z zorganizowaniem 
kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od 25 marca nauka na odległość jest koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Celem tych działań jest 
umożliwienie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki realizowanych 
treści.
Ze swojej strony pragnę zapewnić, iż Nasze Grono Pedagogiczne dokładają wszelkich starań, aby wzajemnie się 
wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.
Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, 
kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Dlatego też wzajemna współpraca i
odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu dzieciom w domu 
znajduje czas. Z tego powodu , że bardzo dużo rodziców, nauczycieli, uczniów korzysta z mojej pomocy proszę o 
wyrozumiałość i cierpliwość do każdego dotrę z pomocą. Pracuje w godzinach nie zmienionych. Poniedziałek 10.OO-
13.00, wtorek 8.00-13, środa 8.00 – 11.30, czwartek 10.00-12.00, piątek 10.00-11.30
Zawsze chętnie odpowiem na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte „– telefon: 602264876,
e-mail: zss.k.samborski@gmail.com, Messenger. Chociaż przekonałem się, że kontakt telefoniczny jest najbardziej 
odpowiedni. Pozdrawiam Pedagog Szkolny Krzysztof Samborski
Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto 
zachęcać je do utrzymania czystości w swoim pokoju, przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania
w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu 
pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane w normalnym czasie. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z 
dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Mamy wreszcie czas na zabawy przy 
wspólnym stole : gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i nawet w późniejszym jest zabawa. Pobyt dziecka w domu może być także 
wykorzystany na wspomaganie jego rozwoju, zgodnie ze wskazówkami nauczycieli. Ważne jest, aby dbać o zapewnienie 
dziecku poczucia bezpieczeństwa, m. in. przez układanie wspólnie z dzieckiem planu dnia, wyznaczenie czasu na naukę , 
w którym wykonuje zadania i ćwiczenia zalecane przez nauczycieli i terapeutów. Pozytywny kontakt z dzieckiem jest 
podstawowym warunkiem efektywnej pracy, każde dziecko posiada swoje indywidualne uzdolnienia i ograniczenia, 
własne tempo i rytm rozwoju, każdy przejaw zaangażowania dziecka powinien być wzmacniany pozytywnie.
Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy wtedy: „A na co masz 
ochotę?”, „Co chcesz teraz robić?” Pozwólmy wybierać. Dbajmy także o emocje i psychikę Naszych dzieci. Dla Naszych 
dzieci także jest to sytuacja inna, może stresująca. Być może informacje, które słyszy naokoło są dla niego przerażające. 
Rozmawiajmy z dzieckiem na temat obecnej sytuacji, bo ono chcąc nie chcąc wszystko słyszy … Będę Państwu 
proponować aktywności do wyrażania swoich emocji, wdrażać do samooceny itp. Zawsze mogą Państwo skonsultować ze
mną i nauczycielem swoje wątpliwości dotyczące funkcjonowania dziecka. Chcemy być dla Państwa i Waszych dzieci 
także wsparciem w tym trudnym czasie. W razie konieczności odbycia konsultacji zapraszam do kontaktów telefonicznych
według zamieszczonego mojego harmonogramu lub w godzinach uzgodnionych z każdym nauczycielem z osobna.
Pragnę zwrócić uwagę jeszcze na bezpieczeństwo Naszych dzieci w sieci. Nauczyciele zobligowani są do tego, aby 
proponowane strony internetowe były bezpieczne i sprawdzone przez nich, jednakże zdaję sobie sprawę, że internet nie 
jest przez Państwa dzieci wykorzystywany tylko do naszych propozycji.
Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości proszę 
towarzyszyć dziecku podczas przebywania przez nie przy komputerze. Dziecko, korzystając z internetu do nauki i zabawy,
nie powinno przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować 
zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym. Dzieci są również narażone na 
nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie
zawiera np. scen przemocy, hazardu czy pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i 
treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.
Mamy nadzieję, że zamieszczane przez nas propozycje zadań do wykonania wypełnią naszym uczniom wolny czas 
radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych.
Dziękuje, że Państwo korzystają z moich usług. Odpowiem na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
Wspólnymi siłami pokonamy wszelkie trudności. Mam nadzieję, że już niedługo wszyscy spotkamy się w Naszej Szkole.
Szkoła bez Waszych – Naszych dzieci to tylko budynek.
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