
Poznań, dnia 25 sierpnia 2020 roku 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 

serdecznie witam Was w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

Prawdopodobnie będzie to rok szkolny pełen wyzwań dla nas wszystkich połączonych 

jednym wspólnym celem – spełnienia podstawowych ról Szkoły: nauki i wychowania oraz opieki 

w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego ze względu na pandemię. 

Zapewniam Państwa i Uczniów, że dokładamy wszelkich starań, aby sprostać tym 

zadaniom; dążymy do przywrócenia, w miarę możliwości Siódemki, tradycyjnego modelu 

uczenia (się) i zbliżenia się do spełnienia wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pragnę zaznaczyć, że obok poprzednich 

rozporządzeń Premiera i Ministra, tydzień temu weszły w życie dwa akty prawne regulujące  

pracę szkół oraz uprawnienia dyrektora szkoły w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/21.  

Celem nadrzędnym pozostaje bezpieczeństwo uczniów i pracowników Szkoły oraz 

dystansowanie grup uczniów, aby ograniczyć ewentualną transmisję wirusa i wyodrębnienie 

osób (także ich rodzin), które miałyby zostać skierowane na kwarantannę. Powstał plan zajęć 

zapewniający uczniom codzienny pobyt w Szkole z niewielką liczbą godzin przedmiotowych do 

zrealizowania metodami i technikami nauczania zdalnego. Zadbaliśmy o najmłodszych 

uczniów, którzy wymagają stałej opieki osób dorosłych. Dzięki tym zabiegom, uzyskaliśmy 

przestrzeń (miejsce i czas) bezpiecznego pobytu naszych uczniów z zachowaniem higieny pracy. 

Serdecznie dziękuję Pani Małgorzacie Skonieckiej – Pawłowskiej, Przewodniczącej Rady 

Rodziców za wydanie pozytywnej opinii. Słowa podziękowania kieruję również do Księdza 

Proboszcza Parafii pw. Świętej Rodziny za przychylność (pomoc w uzyskaniu zgody na 

realizację jednej godziny religii zdalnie). Zgodnie z rozporządzeniem, podjęłam kroki 

pozyskania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 

Dyrektora Wydziału Oświaty. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że żadna ze szkół nie otrzyma 

zgody nawet na najmniejsze zmiany sposobu realizowania treści przedmiotowych przed 

ewentualnym wystąpieniem przypadku zakażenia w placówce lub zmiany koloru naszego 

regionu. Z nadzieją na pozostanie w strefie zielonej, ale i możliwość podejmowania działań 

profilaktycznych - przygotowujemy nowy plan zajęć dla naszych uczniów z zachowaniem 

priorytetów – bezpieczeństwa i zdystansowania zespołów. Zmianie ulegną godziny pracy, 

przerw lekcyjnych, zasady korzystania z przestrzeni wspólnych, sal lekcyjnych oraz realizacji 



niektórych treści. W naszym planie uwzględniamy czas potrzebny na wykonanie czynności 

higienicznych i sanitarnych. Co najważniejsze – spotykamy się w Siódemce! 

Szanowni Państwo, 

bardzo cieszymy się na powrót Uczniów do Szkoły! W najbliższych dniach przedstawimy 

Państwu szczegóły zapisów, o których mowa powyżej, plan zajęć oraz harmonogram spotkań z 

Państwem. Gdyby coś wymagało wyjaśnień, to właśnie podczas zebrań klasowych będziemy 

mogli porozmawiać. Naszych Uczniów zapoznamy z nową organizacją w pierwszym dniu 

pobytu w Siódemce. Dzięki temu wszyscy będziemy mieli wpływ na poziom naszego 

bezpieczeństwa i przestrzeganie wytycznych sanitarnych.  

Serdecznie apeluję do Państwa i Uczniów o wyrozumiałość, gdyby te niezbędne zmiany 

okazały się nieco uciążliwe. Proszę pamiętać, że nasze dobrodziejstwo (blisko ośmiuset 

uczniów, 35 oddziałów) ma do dyspozycji tylko 23 sale lekcyjne, nie unikniemy więc 

późniejszych godzin zakończenia zajęć. 

Szanowni Państwo, 

jestem przekonana, że zaproponowane rozwiązania, których szczegóły przedstawimy 

wkrótce, pozwolą wszystkich Siódemkowiczom (małym i dużym po obu stronach katedry) 

przeżyć mądre chwile w roku szkolnym 2020/21. Wierzę, że będziemy sobie życzliwi                            

i pomocni. Proszę oczekiwać kolejnych informacji; jestem do Państwa dyspozycji i zachęcam 

do kontaktu (za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonu) 

Nie mogę się doczekać spotkania w Siódemce! 

Bądźcie zdrowi 

Anetta Dropińska – Pawlicka 

Dyrektor Szkoły 


