
 

                                                                                                                       Andrychów, 19 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo,  

      W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego od 12 marca br. zamknięte są szkoły a nauka 
realizowana jest w sposób zdalny. W naszym Liceum już pierwszego dnia od wprowadzenia 
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nauczyciele rozpoczęli pracę z uczniami w sposób 
zdalny. Przez pierwsze dwa tygodnie szukaliśmy różnych sposobów na tę naukę przez Internet, część 
nauczycieli komunikowała się przez komunikatory Zoom, Discord, Skype, Messenger, Whatsapp, 
poprzez wysyłanie zadań i materiałów przez dziennik elektroniczny. Ponieważ okazało się, że szkoły 
pozostaną zamknięte, zorganizowaliśmy najszybciej, jak się dało naukę w całej Szkole na platformie            
G Suite dla Szkół. Każda klasa  ma swój Classroom, w którym nauczyciele umieszczają zadania oraz 
młodzież uczestniczy w lekcjach online za pomocą aplikacji Meet. Postanowiliśmy jako Rada 
Pedagogiczna, że w trosce o higienę pracy uczniów oraz nauczycieli, połowa godzin przeznaczonych 
na dany przedmiot będzie odbywała się za pomocą aplikacji Meet (lekcje online), połowa to będą 
materiały wysyłane przez nauczycieli do samodzielnego przygotowania czy opracowania przez 
uczniów i sprawdzane następnie przez nauczycieli. Niektórzy nauczyciele spotykają się z uczniami na 
każdej lekcji online- ale te lekcje trwają wtedy odpowiednio krócej – ok. 20- 30 min.  

Poprosiłam Państwa w wiadomości wysłanej w ubiegłym tygodniu przez dziennik elektroniczny,                 
o wypełnienie ankiety, dzięki której chcieliśmy poznać Państwa opinię na temat organizacji nauki 
zdalnej w naszej Szkole. Serdecznie dziękuję tym osobom, które wypełniły ankietę. Dowiedzieliśmy 
się, że zdecydowana większość z Państwa (97%)  uważa, że nasze Liceum dobrze radzi sobie                         
z organizacją zdalnej nauki. Również większość (67%) uważa, że zarówno lekcji prowadzonych online 
jak i wysyłanych materiałów uczniowie mają wystarczającą ilość. Jednak po 30 % rodziców                  
zwróciło uwagę, że lekcji prowadzonych online jest zbyt dużo i podobna ilość opiekunów jako zbyt 
dużą ocenia ilość przesyłanych materiałów do samodzielnej pracy. Prosiłabym, żeby Państwo 
porozmawiali  z wychowawcą na ten temat podczas tego zebrania.  

Celem zdalnej edukacji jest oczywiście kontynuacja nauki w warunkach czasowego zawieszenia 
funkcjonowania szkół. Realizujemy podstawę programową ze wszystkich przedmiotów, jednak od 
samego początku nauki przez Internet staramy się, żeby ten czas trudny dla nas wszystkich jak 
najmniej odbił się na psychice naszych uczniów, którym trudno pogodzić się z zamknięciem i brakiem 
możliwości kontaktów z przyjaciółmi, czy z niemożliwością realizacji swoich pasji. Dlatego, ucząc się 
funkcjonowania w nowej rzeczywistości, szkoląc się z nowych narzędzi, szukając nowych rozwiązań, 
naprawdę staramy się, by każdy uczeń naszej Szkoły czuł się zauważony i zaopiekowany również pod 
względem pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Dziękujemy, że większość z Państwa to docenia, 



ponieważ w naszej ankiecie 90% osób zaznaczyło, że mogą Państwo liczyć na wsparcie 
wychowawców, pedagogów, nauczycieli oraz Szkoły w tym czasie zdalnej nauki. Nauczyciele starają 
się oceniać nie tylko wiedzę, ale zaangażowanie uczniów w zajęcia. Cieszymy się, jeżeli rozmawiając              
z nami podczas lekcji online, uczniowie włączają kamery i możemy nie tylko ich słyszeć, ale i widzieć. 
Dla wielu jednak praca z włączoną kamerką stanowi trudność, dlatego nauczyciele uwzględniają to    
w czasie prowadzenia zajęć.  

Wychowawcy przedstawią Państwu informacje dotyczące frekwencji na zajęciach, ponieważ w każdej 
klasie sprawa obecności i udziału uczniów w nauce przedstawia się trochę inaczej.  

W naszym Liceum staramy się urozmaicać uczniom zdalną naukę również poprzez realizację takich 
inicjatyw jak spotkania online z inspirującymi absolwentami, którzy opowiadają o swojej nauce, pracy 
i o swoich pasjach; zajęcia online z języka angielskiego z uczniami ze Stanów Zjednoczonych a także 
kontynuację projektu edukacji filmowej dla klas humanistycznych „Dylematy Temidy”. Te inicjatywy     
a także duża troska, zwłaszcza wychowawców, o relacje w klasie, liczne rozmowy nauczycieli                           
z uczniami, stały kontakt uczniów z pedagogiem i psychologiem szkolnym to działania naszej Szkoły, 
które wg Państwa są równie ważne w tym okresie epidemii, jak realizacja podstawy programowej. 

Szanowni Państwo, już za miesiąc nauczyciele wystawią Państwa dzieciom oceny roczne, 
uwzględniające zarówno ich pracę w semestrze pierwszym, jak i w tym nietypowym semestrze 
drugim. Ponieważ sytuacja jest wyjątkowa i przesunięte zostały egzaminy maturalne- co wiąże się               
z dodatkowymi dniami wolnymi od nauki w drugim tygodniu czerwca, dlatego też, by uczniowie mieli 
więcej czasu na ewentualne poprawy czy na naukę na ocenę wyższą, wyjątkowo przewidywane 
oceny nauczyciele wystawią już do 5 czerwca br. W dniach 8.06 - 10.06.2020 r. lekcje nie będą się 
odbywały z powodu matur, natomiast w piątek 12 czerwca br. (po Bożym Ciele) zajęcia odbędą się 
normalnie (o tym, czy zdalnie, czy już w Szkole, dowiemy się z nowego Rozporządzenia MEN).    

Do 19 czerwca br. nauczyciele mają czas na wystawienie ocen rocznych. Wychowawcy przypomną 
Państwu zapisy statutu dotyczące możliwości podwyższenia oceny.  

Od 1 czerwca br. uczniowie, którzy chcieliby spotkać się z nauczycielem w celu poprawienia lub 
zaliczenia jakiejś partii materiału, będą mogli się z nim umówić na konsultacje w szkole. Nauczyciele 
poinformują do 29 maja br. uczniów, w jakim dniu i o jakich godzinach mogą na takie spotkanie 
przyjść. Zwracam jednak uwagę, że takie konsultacje i poprawy uczniowie mają na bieżąco                            
z nauczycielami również i teraz podczas zdalnej nauki. 

Szanowni Państwo, epidemia przerwała wiele ciekawych inicjatyw podejmowanych przez uczniów               
i nauczycieli w naszym Liceum: 

- przerwała trwające konkursy przedmiotowe (jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów- 
tegorocznych maturzystów, z których czworo zostało finalistami olimpiad przedmiotowych:  z fizyki, 
historii, języka francuskiego i języka łacińskiego, czworo zostało finalistami Olimpiady o Diamentowy 
Indeks AGH- z matematyki i fizyki a jeden uczeń został laureatem konkursu „ O Złoty Indeks 
Politechniki Śląskiej” z fizyki. W samych etapach okręgowych olimpiad  lub etapach wojewódzkich 
konkursów wzięło udział- oprócz tych nagrodzonych- jeszcze kilkunastu innych uczniów, uzyskując 
dobre wyniki); 



- przerwała rywalizację sportową, przygotowania do organizacji wielu wycieczek krajowych                              
i zagranicznych a także niezwykle ważne dla naszej społeczności przygotowania do Jubileuszu 75-lecia 
Naszego Liceum. Z powodu epidemii przełożyliśmy na jesień Koncert Jubileuszowy naszego chóru, 
Jubileuszowy Turniej Siatkówki, premierę nowego spektaklu szkolnego teatru „C’est la vie” – 
rozważamy także przesuniecie głównych obchodów Jubileuszu z 18 września br. na przełom roku 
2020/21.  

Jednak już dziś pragnę serdecznie podziękować za wsparcie finansowe, jakie w tym roku 
otrzymaliśmy od tak wielu rodziców naszych uczniów. Dziękuję Państwu za wszystkie dotychczasowe 
wpłaty na Radę Rodziców oraz na cegiełki z okazji Jubileuszu Szkoły. Mam nadzieję, że po wakacjach 
sytuacja ustabilizuje się na tyle, żebyśmy mogli wrócić do nauki w Szkole i do realizacji wielu 
inspirujących inicjatyw, możliwych także dzięki Państwa pomocy finansowej. 

Ponieważ kończy się powoli ten wyjątkowy dla nas wszystkich rok szkolny 2019/2020, pragnę  
wszystkim Państwu w imieniu swoim, obu pań Wicedyrektorek oraz całego Grona Pedagogicznego 
serdecznie podziękować również za wszystkie otrzymane słowa wsparcia, za pomoc i zaangażowanie 
w rozwój naszego Liceum. 

                                                             Pozostaję z wyrazami szacunku. 
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