Drodzy Uczniowie i Uczennice, Szanowni Rodzice
Informuję, że decyzją Biura Edukacji M.st. Warszawy, wydanej na podstawie opinii Sanepidu,
zajęcia dydaktyczne w „Kącie” będą odbywały się w trybie zdalnym, od dnia 5 listopada do
odwołania.
Dyrekcja ośrodka starała się o zgodę hybrydowy tryb nauczania-najsensowniejszy z naszej
perspektywy w sytuacji, kiedy w myśl rozporządzenia ministerialnego nasze szkoły mają pracować
stacjonarnie-podczas gdy realnie połowa uczniów przychodzi na lekcje, połowa na prośbę Rodziców,
w obawie o zdrowie swoje i bliskich, pozostaje w domu.
Zależy nam, aby w tej niepewnej, mało bezpiecznej sytuacji nie zostawiać bez wsparcia
żadnego z naszych uczniów i uczennic, i aby wszyscy i wszystkie mogły nadal uczestniczyć w lekcjach.
Pomimo naszych starań oraz działań formalnych, dążących do uzyskania jednoznacznej
decyzji umożliwiającej przejście szkoły na tryb hybrydowy, organ prowadzący ośrodek wydał decyzję
o zawieszeniu zajęć w obu szkołach należących do „Kąta”.
Nie wiem, do kiedy realnie będzie trwała nauka zdalna, i nie jestem w stanie określić, kiedy
znowu spotkamy się w ośrodku, czyli kiedy nastąpi owo „odwołanie”. Na pewno będziemy na bieżąco
udzielać informacji.
Wszystkie zajęcia będą się odbywały na platformie Teams wg. dotychczasowego planu lekcji.
W „Kącie” stacjonarnie będą dyżurowali wychowawcy oraz nauczyciele (grafik zostanie przekazany za
pomocą Librusa) – będą do dyspozycji uczniów, uczennic oraz rodziców.
Uczniów i uczennice, którzy nie będą mieli warunków lokalowych i sprzętowych do nauki zdalnej,
prosimy o informowanie wychowawców-w miarę możliwości zorganizujemy dla Was stanowiska w
„Kącie”.
Do Was, Rodziców oraz przyjaciół i sympatyków „Kąta” mam prośbę o wsparcie finansowe
bądź rzeczowe. Żeby sprawnie zorganizować pracę nadal potrzebujmy sprzętu: kamerek
internetowych oraz słuchawek z mikrofonem do komputerów stacjonarnych, używanych sprawnych
laptopów.
Sprzęt można przynieść do ośrodka i zostawić na portierni, natomiast wpłaty prosimy
kierować na poniższy nr konta, w tytule zaznaczając „wpłata na rzecz szkoły”.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „Kąt”
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Każda pomoc się liczy, dziękujemy.
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