Szanowni Państwo!
Czwartek, 12 marca, w istotny sposób zmienił nasze życie. Wszyscy: rodzice,
uczniowie, nauczyciele znaleźliśmy się w zupełnie nowej nieznanej nam do tej pory sytuacji.
Szkoła przestała funkcjonować w sposób znany nam wszystkim, a do tego doszło realne
zagrożenie zdrowia i życia. Nagle uporządkowany i bezpieczny świat uległ gwałtownej
zmianie. Uczniowie przestali przychodzić do szkoły, rodzice zapewniają im opiekę, a przed
nauczycielami staje nowe nieznane wyzwanie związane ze zdalnym nauczaniem.
We wszystkich nas budzą się emocje. Nie pozwólmy, aby przybrały one negatywny
charakter. Nie ulegajmy fali hejtu skierowanej przeciwko różnym środowiskom, a to że
rodzice wreszcie zajmą się wychowaniem swoich dzieci i doświadczą, co to jest opieka nad
nimi, a to że nauczyciele nic nie robią i dostają za to pieniądze, a to że uczniowie traktują
zawieszenie zajęć jako czas wolny. Wykażmy się odpowiedzialnością. Wszyscy, również my
nauczyciele, popełniamy i pewnie będziemy popełniać błędy w zaistniałej sytuacji. Nie
wynikają one jednak z naszej złej woli, ale przede wszystkim z braku doświadczenia w
zdalnym nauczaniu. Czasami też z przemożnej obawy, aby nie zawieść pokładanych w nas
oczekiwań.
Apeluję do wszystkich środowisk o odpowiedzialność i niewykorzystywanie
zaistniałych sytuacji do podsycania wzajemnej niechęci wobec szkoły i nauczycieli czy
rodziców. My, dorośli, jesteśmy, a na pewno powinniśmy być po jednej stronie. Wszystkim
nam zależy na dobru naszych dzieci i uczniów, chociaż nie zawsze je tak samo postrzegamy.
Powinna w nas wszystkich wzbudzić się refleksja nad rolą szkoły. Być może dopiero teraz
dostrzegamy, jak wiele pracy wykonują Państwa dzieci w ciągu codziennej nauki w szkole,
jak olbrzymi zasób wiedzy muszą opanować, a tym samym, jak wielka jest odpowiedzialność
nas, nauczycieli, za wychowanie i wykształcenie uczniów i jak wiele jest często
niezauważanych czy wręcz krytykowanych działań podejmowanych w toku codziennej
szkolnej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje w tym względzie również opieka, którą
sprawujemy nad Państwa dziećmi w szkole.
Drodzy Rodzice, apeluję, aby w tym trudnym czasie wspólnie wziąć
odpowiedzialność za najmłodsze pokolenie, aby skutki zawieszenia lekcji były jak najmniej
odczuwalne dla naszych uczniów a Państwa dzieci. Dlatego proszę w imieniu swoim i
wszystkich nauczycieli o wsparcie w trudnym procesie edukacji zdalnej, o wyrozumiałość w
przypadku niedociągnięć czy błędów popełnianych przez nas, o nadzorowanie i życzliwą
kontrolę pracy uczniów w domu. Ze swej strony zapewniam, mimo że Ministerstwo Edukacji
Narodowej zobowiązało szkoły do realizacji podstawy programowej (stąd duży zakres
podejmowanych przez nauczycieli działań), że będziemy czynić wszystko również po
zakończeniu zawieszenia zajęć, aby uczniowie jak najmniej stracili, a po powrocie do szkoły
zobowiązujemy się do podjęcia działań, które umożliwią uzupełnienie powstałych braków w
wiedzy uczniów. Deklaruję również, że uczniowie przez nas dorosłych nie zostaną w tym
czasie skrzywdzeni (dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i rodziców).

Szanowni Państwo! Mamy wiele ważnych problemów i trudności związanych z
funkcjonowaniem społeczeństwa w okresie zagrożenia koronawirusem. Nie powinniśmy
sobie nawzajem dodatkowo utrudniać życia.
Życzę wszystkim zdrowia (nagle te proste życzenia przestały być pustym sloganem),
umiejętności współpracy, wzajemnego szacunku i wyrozumiałości.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaczarniu
T. Kozioł
PS
Polecam do przeczytania artykuł prezentujący różne punkty widzenia na sprawy
szkolne w obecnej sytuacji „O szkole w czasach zarazy, specjalnie dla rodziców”.

