Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęli w
czasie wakacji, nabrali sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.
Szczególnie serdecznie witam uczniów klas przedszkolnych trzy- i czterolatków, którzy
rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną oraz uczniów pozostałych klas. Witam
serdecznie nowych uczniów i życzę Wam abyście szybko poczuli się dobrze i bezpiecznie, i
jestem pewna, że po powrocie do Loreto, Wasi nowi koledzy otoczą was przyjaźnią i opieką.
Drodzy uczniowie przed wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i nowych obowiązków. Jest
to również szansa umożliwiająca odnoszenia sukcesów i pokonywanie trudności. Jaki będzie
ten rok w największej mierze zależy od was, od waszych postaw, motywacji do pracy, waszego
podejścia do obowiązku jakim jest szkoła. To Wy pracujecie na to jak będzie wyglądała Wasza
przyszłość ta najbliższa, ale i ta dalsza. My nauczyciele i rodzice staramy się wspierać Was w
tym zadaniu, pokazując odpowiednią drogę i zapewniając środki do rozwoju.
Niestety z powody ograniczeń spowodowanych przez wirusa COVID-19, na które nie mamy
wpływu, musimy rozpocząć naukę zdalną.
Dyrekcja Loreto (szkoły, od której w soboty wynajmujemy pomieszczenia) zdecydowała,
że w celu z zmniejszenia ryzyka zakażenia podczas zaistniałej sytuacji z pandemią, nie
pozwolić nam wrócić na zajęcia stacjonarne w budynku szkoły.
Dlatego zachęcam wszystkich uczniów do jak najlepszego wykorzystania pracy zdalnej, aby
osiągnąć wiele sukcesów i zrealizować swój potencjał.

Płatności
04/11/2020 zakończyliśmy przyjmowanie wpłat za czesne na bieżący rok szkolny. Rodziny,
które skorzystały z tej opcji mogły (przy wybraniu opcji zapłaty z góry) otrzymać zniżkę do
13%.
W związku z licznymi pytaniami jak również w celu umożliwienia zdalnej nauki jak
największej liczbie uczniów Rada Powierników zdecydowała:
•

W najbliższym czasie na kontach School Money rodzin, które nie opłaciły czesnego za
cały rok z góry, pojawi się płatność bez zniżki za to rozłożona na 5 rat, które należy

•

uregulować do 31 marca. Ta opłata będzie pomniejszona o wszystkie wpłacone do tej
pory kwoty (zaliczki, depozyty itp.). Tym razem po zalogowaniu do School Money,
będziecie Państwo mieli opcję dodania do koszyka jednej lub więcej rat i każda taka
operacja pomniejszy pozostałe saldo. Rodziny, które nie dokonają żadnej wpłaty do 30
listopada, zostaną wypisane ze szkoły.
Wprowadziliśmy możliwość rezerwacji miejsc w szkole dla rodzin, które z
jakichkolwiek powodów nie mogą lub nie chcą, aby ich dzieci brały udział w lekcjach
online. Bezzwrotna opłata za taką rezerwację wynosi £25 (od uczniów zapisanych w
tamtym roku) lub £50 (od nowych uczniów). Rodziny chcące skorzystać z tej opcji
proszone są o potwierdzenie na email zapisy@pssm.org.uk i po opłaceniu ww. kwoty
ich konta zostaną zamrożone do końca roku szkolnego a ich dzieci przeniesione do klasy
wyżej w roku 2021/2022. Z powodów edukacyjnych i administracyjnych nie będziemy
w stanie umożliwić tym osobom powrót do fizycznej szkoły, jeżeli ta zostanie otwarta
w związku ze zmianami w lockdown przed końcem roku szkolnego 2020/2021.

Dziękuję nauczycielom za przygotowanie i przeprowadzenie programów nauki podczas
zdalnego nauczania a rodzicom za nieustające wsparcie.
Dziękuje panu Tomaszowi Kasińskiemu za pomoc techniczną, pani Agnieszce Prędce za
zarządzanie sprawami finansowymi i wszystkim powiernikom, którzy nieustannie pracują aby
nasza szkoła sprawnie funkcjonowała.

Nauka Zdalna – rozkład zajęć klasy 4 – II licealnej
Uczniowie mogą uzyskać dostęp do tych lekcji tylko po odesłaniu formularza zgody i
spełnieniu warunków opisanych powyżej (płatności).

Sobota

Klasy 4 do II licealnej 10.00 – 12.00 lekcje języka polskiego na platformie Microsoft Teams
Lekcje na Teams Religia
Ksiądz
Karol

Religia
p Agnieszka
Staszak

A

9.15 – 10.00
12.00 – 12.45

IV gim,
I lic

4A
5B

B

9.15 – 10.00
12.00 – 12.45

6A
6B

4B
5A

Historia
P Katarzyna
Kasińska

Historia
P Maciej
Palczewski

Geografia
P Michał
Zdunek
I gim A*
I gim B*
(II gim)*

I gim A
I gim B

II gim

III gim
IV gim

9.15 – 10.00
I gim A
III gim
5A
6A
12.00 – 12.45
I gim B
IV gim
5B
6B
9.15 – 10.00
II gim
I lic
6A
5A
D 12.00 – 12.45
III gim
II lic
6B
5B
*Geografia soboty A dla klas I i II gimnazjalnej
7 listopada klasy I gim A i I gim B lekcje na Teams – zajęcia dla klasy II gim wysyłane mailem
5 grudnia klasa II gim lekcja na Teams – zajęcia dla klas I gim A i B wysyłane mailem
C

Już jutro wieczorem (szczegóły w kalendarzu każdego ucznia w Office 365 online) zapraszam
wszystkich nauczycieli i uczniów wraz z rodzicami na krótkie spotkanie organizacyjne na
platformie Teams. Pan Tomasz Kasiński pokrótce przedstawi zasady korzystania z platformy
Microsoft 365.

Nauka zdalna dla przedszkole do klas 3
Od przedszkola do klasy trzeciej zajęcia będą wysyłane mailem, publikowane na kanale
YouTube i Rodzice mogą być zapraszani do spotkań na platformie Zoom. Rozumiem, że jest
to dodatkowe obciążenie dla rodziców młodszych uczniów, ale to jedyny sposób, w jaki
możemy realizować zdalne programy nauczania dla dzieci z klas od przedszkola do 3 szkoły
podstawowej.
Lockdown, który rozpoczął się dzisiaj (05/11/2020), spowodował dodatkowe problemy. Ze
względu na restrykcje nie możemy zgodnie z planem w niedzielę 8 listopada zbierać
podręczników z zeszłego roku ani wydawać nowych książek, zeszytów do czasu zakończenia
lockdown. Uczniowie powinni korzystać z zeszytów z zeszłego roku i proszę rodziców
nowych uczniów o dostarczenie zeszytów dla swoich dzieci.
Będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły o wszelkich
przyszłych zmianach po zakończeniu lockdown.
Jestem przekonana, że wspólnie, będziemy w stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi
obecnie stoimy, i w miarę możliwości szybko powrócimy do nauki stacjonarnej w Loreto.
Z wyrazami szacunku
Danuta Antonik
Kierownik szkoły

