Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Minister Edukacji Narodowej w wydanym Rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległośd
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określił też zasady
prowadzenia nauczania na odległośd i stworzył możliwośd oceniania i klasyfikowania
uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym od 25 III w szkole naszej nauczanie odbywad się będzie na
odległośd, dogodne dla uczniów oraz nauczycieli i ustalone przez nich. Na podstawie
przeprowadzonego rozeznania wśród nauczycieli, rodziców i uczniów zdalne nauczanie
będzie się odbywało zgodnie według tygodniowego planu zajęd przed zawieszeniem zajęd.
Nauka przez Internet to wyzwanie zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, dlatego
też w przypadku jakichkolwiek problemów, pytao czy wątpliwości pozostajemy do
dyspozycji. Zachęcamy zarówno uczniów i rodziców do kontaktu z nami poprzez e-maile,
telefon, portale społecznościowe lub komunikatory. Do dnia 25 III każdy nauczyciel
skontaktuje się ze swoim uczniem. Dziękuję jednocześnie za zrozumienie sytuacji i wysłanie
do nas numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej do kontaktów.
W sprawach szczególnie istotnych pozostaję do dyspozycji jako dyrektor PSM I st. w
Puławach pod adresem dyrektor@szkolamuzycznapulawy.pl oraz kierownicy sekcji Pani
Maria Grabiec (mariagrabiec@gmail.com) i Dorota Kapica Kośmioska (kakadu73@o2.pl), z
którymi można skontaktowad się poprzez skrzynkę elektroniczną lub telefonicznie.
Prosimy Rodziców szczególnie młodszych dzieci o dopilnowanie, by Paostwa dzieci
rzetelnie i uczciwie podchodziły do wykonywania obowiązku szkolnego, gdyż w dużej mierze
od Paostwa pomocy zależy to, czy nasza wspólna praca przyniesie zamierzony efekt, którym
jest odpowiedni poziom rozwoju naszych uczniów.
Zapewniam, że zobowiążę nauczycieli do tego, by przekazywane materiały były
rzetelne i pomocne dla uczniów, a liczba, zakres i trudnośd przesyłanych zadao dostosowana do możliwości psychofizycznych Paostwa dzieci.
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