Apel do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców szkół
województwa lubelskiego
19 marca 2020
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół województwa lubelskiego!
Od kilku dni realizujemy swoje zawodowe obowiązki w nowej, trudnej, dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia.
Towarzyszą nam różne emocje, niejednokrotnie będące efektem osobistych doświadczeń. W
tej sytuacji są też nasi uczniowie. Wielu z nich jej nie rozumie, informacje czerpie z doniesień
medialnych, które mają różny wydźwięk. Fakty mieszają się z opiniami i często mogą budzić
lęk i niepewność. Przeżywane przez nich emocje zależą od wielu czynników. Wśród nich
ważne miejsce odgrywa wiek, sytuacja rodzinna, kontakty z rówieśnikami i indywidualne
cechy osobowości.
Wielu Rodziców i Opiekunów naszych uczniów w ramach wykonywanej pracy jest
zaangażowanych w walkę z wirusem COVID-19. W związku z tym mają ograniczony czas
dla swoich dzieci. Dlatego doceniając Państwa zaangażowanie w zdalne formy pracy z
uczniami w zakresie dydaktyki, gorąco proszę Państwa o wnikliwą analizę sytuacji Waszych
uczniów i udzielanie im adekwatnego wsparcia poprzez te formy kontaktu, które obecnie są
możliwe. Nie bagatelizujmy oznak zniechęcenia, wyczuwanego napięcia, smutku czy
wycofania. W tym trudnym, pełnym obaw czasie podejmijmy zadania wspomagające
uczniów, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W
tym zakresie możliwa jest także specjalistyczna pomoc pracowników poradni psychologiczno
– pedagogicznych.
Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed wszystkimi pracownikami systemu oświaty.
Zachęcam Państwa do współpracy, korzystania ze wsparcia doradców metodycznych oraz
pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
informacji na stronie internetowej naszego urzędu.
W Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach wprowadzone zostały bezpieczne
zasady funkcjonowania urzędu (dostępne na stronie internetowej) tak, aby zapewnić realizację
przypisanych nam zadań. Wizytatorzy są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. W pełnej
dyspozycji jest kierownictwo kuratorium.
Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i empatyczni.
Życząc Państwu zdrowia łączę wyrazy szacunku.
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