
Szanowni Państwo Rodzice 
 
 
Zgodnie z dzisiejszą opinią Sanepidu w Piasecznie, w porozumieniu z organem prowadzącym, 
od najbliższej środy (13.10.2021) do końca przyszłego tygodnia (22.10.2021) wszystkie klasy 
1 - 8 będą pracowały w trybie nauki zdalnej. Stacjonarnie będą pracowały oddziały 
przedszkolne 
 
Decyzja ta jest podyktowana aktualną sytuacją epidemiczną wśród uczniów  i nauczycieli. 
W ubiegłym tygodniu, z uwagi na przypadki zachorowań na COVID – 19 wśród uczniów, kilka 
klas pracowało zdalnie. Od ostatniego piątku (8.10), z uwagi na chorobę wychowawcy, na 
zdalnym jest klasa 3b.  
Mamy bardzo trudną sytuację kadrową w szkole. W ciągu ostatnich dni zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 6. nauczycieli. Trzy kolejne osoby czekają na wynik testu. 
 
Należy mieć nadzieję, że 10-dniowy czas bez wzajemnych kontaktów w szkole pozwoli na 
przerwanie rozszerzającej się fali zakażeń. 
 
Nauka zdalna będzie odbywała się na znanych już Państwu zasadach. 
Dla przypomnienia: 

1. Praca szkoły odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Dotyczy to 
wszystkich lekcji i zajęć prowadzonych w szkole. 

2. Szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywała wyłącznie 
platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów 
Office– 365. 

3. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 7.30, a każda kolejna o godzinie zgodnej z 
grafikiem lekcji obowiązującym w szkole. Lekcja zdalna powinna trwać nie krócej niż 
30 i nie dłużej niż 45 minut. Nauczyciele w czasie przewidzianym planem lekcji (45 
minut) pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców danej klasy, służą radą, wsparciem 
i pomocą. 

4. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione tj. nauczyciel i uczniowie 
z danej klasy lub grupy, dla których zajęcia są przeznaczone. Przebiegu zajęć nie 
wolno w żadnej formie utrwalać i wykorzystywać/przetwarzać bez wyraźnej zgody lub 
polecenia prowadzącego je nauczyciela. Podczas lekcji zdalnych wskazane jest 
używanie przez uczniów słuchawek. Uczniowie powinni stosować się do zasad 
określonych przez danego nauczyciela.  

5. Do komunikacji z Rodzicami będzie służył e-dziennik. 
 
Z wyrazami szacunku 
Małgorzata Perzyna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



重要通知 
 

尊敬的学生家长； 
 

    根据皮亚塞奇诺的防疫卫建部门给出的建议，并经过多方当局领导协

商后，决定如下: 自周三（2021 年 10 月 13 日）到下周五（2021 年 

10 月 22 日），所有的 1-8年级将远程学习及远程授课。学前班（幼儿

园）将按原来的固定方式到校上课。 

    决定这一情况的重要因素是根据在校师生确认感染新冠病例的情况而

制定的。在上周，由于学生中有确诊的新冠病例（COVID-19） ，几个年

级已经实行了远程上课的方式。从上周五（10 月 8 日）由于班主任确诊病

例，3 年级 b 班也已经远程教学。 

    基于现在的情况，在我们学校的人员安排非常困难。在过去的几天里，

有 6 名教师被诊断出感染了（SARS-CoV-2）。 还有三个人在等待其检测

的结果。 

    真心的希望在学校安排的 10 天无接触的时间内，希望能更有效的阻

止新冠疫情感染和传播的趋势。 

    远程学习将根据之前的远程教学方式与方法，相信您们已经清楚。 

 

重要提示: 

 

1.远程授课的课程表将按原来到学校上课的课表进行，即和来学校上

课的安排是一致的。 

2. 远程教学软件，学校将使用 Office-365 服务器提供的一组应用

程序和服务的互联网平台来授课。 

3.第一节课开始于 7 点 30 分，接下来的课程安排将按原来的课表进

行。远程上课应持续不少于 30 分钟并且不超过 45 分钟。在课程规定的

时间（45 分钟）内，老师随时为班级的学生和家长提供相关的建议、支

持和帮助。 

4. 只有经过授权的人（老师和学生）才能参加上课，意思是课程所

针对特定班级学生或小组的教师和学生。上课期间，未经授课教师的明确

同意或指示，不得以任何形式录制和拍照等。远程上课的时候，建议学生

使用耳机。学生必须严格遵守老师制定的规则与纪律。 

5.将使用网络电子日志（e-dziennik）与家长沟通交流。 
 

此致 

马沃戈若塔·佩日纳 

学校校长 


