
Szanowni Państwo!  

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi zgodnie                                 

z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, pragniemy 

poinformować, że od 1 lutego 2021 r., o ile sytuacja związana z ograniczeniem działalności 

szkół się nie zmieni, będziemy przywracać klasy do nauczania stacjonarnego w tygodniowym 

systemie rotacyjnym (każdego tygodnia zmiana klas uczących się w szkole). Zmiany będą 

ogłaszane na e-dzienniku i stronie szkoły. 

Wybór oraz ilość klas uczących się w szkole będzie w głównej mierze zależał od decyzji                                   

i postanowień rządu i może się zdarzyć, że w końcu wszyscy będą mogli wrócić do nauczania 

stacjonarnego. Jednak, póki tak się nie stanie zakładamy, że każdy uczeń będzie miał 

możliwość co najmniej przez tydzień w miesiącu spotkać się w szkole z nauczycielami, 

kolegami i koleżankami z klasy. 

Decyzja o ograniczeniu ilości uczniów przebywających w szkole podyktowana jest dbałością    

o bezpieczeństwo pracowników szkoły i uczniów. Wynika między innymi z uwarunkowań 

architektonicznych (mała powierzchnia na jednego ucznia, uniemożliwiająca przestrzeganie 

wytycznych MEiN, bardzo wąskie, długie korytarze uniemożliwiające wietrzenie przestrzeni              

w krótkim czasie). Musimy również brać pod uwagę ograniczenie obłożenia miejsc w busach 

szkolnych, godziny ich przyjazdu i odjazdu ze szkoły tak, by nie dopuszczać do tłoku przy 

szafkach szkolnych, czy związanego z tym zbytniego obciążenia świetlicy. 

Mamy świadomość trudności związanych ze zdalnym nauczaniem uczniów                                                        

z niepełnosprawnościami, niecierpliwości dzieci, czekających na przyjście do szkoły oraz 

Państwa oczekiwań co do powrotu. Dziękujemy za dotychczasowe, duże zaangażowanie                      

w edukację zdalną. Prosimy jednak o zrozumienie trudności podjęcia decyzji co do wyboru klas 

uczących się w szkole. Kierujemy się troską i odpowiedzialnością za zapewnienie 

bezpieczeństwa  w czasie pandemii, w tym spełnienia wytycznych MEiN.  

Jesteśmy przekonani, że jeśli będziemy współpracować, uda nam się sprawić, że Państwo 

będziecie czuć, iż dzieci są tutaj bezpieczne, a my będziemy mieć przekonanie, że właściwie się 

nimi opiekujemy. Prosimy o wyrozumiałość i współpracę. Życzymy wszystkim zdrowia                                       

i wytrwałości.  

                                                                                                                     z poważaniem 

                                                                                               Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych            

                                                                                                     im. Janusza Korczaka w Pszczynie 


