Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
jak wiemy, rząd zawiesił działanie szkół ponadpodstawowych oraz nauczanie stacjonarne w klasach
IV-VIII szkół podstawowych.
Nasze szkoły należą do „Kąta”. „Kąt” jest Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. MOS-y i
MOW-y w rządowym rozporządzeniu zostały wyodrębnione z masowego szkolnictwa jako
placówki, w których nauka nadal ma odbywać się stacjonarnie. Ta zasada została również wyraźnie
podkreślona na konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie
w dniu 23.10.2020r, tuż po konferencji premiera.
Ponadto, żeby cała sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, uczniowie poniżej 16 roku życia
nie powinni wychodzić sami z domu w dni powszednie od godziny 8:00 do 16:00. Ale i tu pojawia
się wyjątek-zasada nie obowiązuje osób udających się do szkoły. Jak to będzie sprawdzane i
egzekwowane, tego nie wiem.
W myśl obowiązujących przepisów dyrektor w MOS-ie i MOW-ie nie może podjąć autonomicznej
decyzji o przejście na zdalny tryb nauki.
Tyle przepisy. Poniżej znajdują linki do odnośnych rozporządzeń.
To, co robimy- na bieżąco reagujemy na sytuację. Nie wszystko zależy od nas i na wszystko jako
ośrodek mamy wpływ. Wiemy, że się obawiacie, o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Dostaję
od Państwa - Rodziców wiadomości z prośbami o umożliwienie uczestniczenia Waszych dzieci w
formie innej niż stacjonarne. Przepraszam, nie jestem w stanie odpisać każdemu z Państwa osobno,
dlatego też pozwalam sobie udzielić zbiorczej informacji w tym miejscu. Oczywistym jest, że jeżeli
Wy, uczniowie pełnoletni bądź Wy, rodzice uczniów niepełnoletnich podejmiecie decyzję o
pozostaniu w domu i wskażecie jej powody, naszym obowiązkiem jest zorganizowanie pracy w taki
sposób, aby każdy mógł uczestniczyć w zajęciach. Naszym obowiązkiem jest również zadbać o
uczniów, którzy chcą i mają prawo do nauki na miejscu, w szkole.
Dlatego też będziemy próbować prowadzić lekcje wg dotychczasowego planu, i dla uczniów, którzy
będą w szkole, i dla tych, którzy zostaną w domu. Nauczyciele będą łączyli się on-line podczas
lekcji, na platformie Teams. Nie jest to idealne rozwiązanie, uznaliśmy jednak, że jedyne w tej
sytuacji.
Bardzo proszę o zrozumienie, bo na pewno nie wszystko będzie na początku wychodziło nam
idealnie, ale zapewniam Was, Drodzy Uczniowie i Was, Szanowni Rodzice, że działamy, staramy
się jak najlepiej zorganizować pracę, działać wbrew chaosowi, sprzecznym informacjom, na
bieżąco reagować na zmieniającą się z dnia na dzień sytuację.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne
przemieszczanie się osób:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow?
fbclid=IwAR1_k2M_uTGZB_YDGUphUW_MHac7dFkVimMfaFr_m9sYqI3UlQqdED56pqY

