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Szanowni Państwo 
Rodzice Szkół, Przedszkoli, 
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 
za pośrednictwem dyrektorów 

Drodzy Rodzice, 

za nami pierwszy tydzień, gdzie większość z nas spędza swoje życie codzienne w domu. Decyzją 

Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego zajęcia lekcyjne w szkołach zostają zawieszone 

do świąt, a edukacja ma się odbywać na odległość. Ta decyzja ma wpływ na każdego z nas. 

W piątek zakończyliśmy rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. 

Dziękujemy za mobilizację i złożenie potwierdzenia z systemu w terminie. Osoby które nie złożyły 

wniosków będą kierowane do przedszkoli gdzie są wolne miejsca. 

Proszę rodziców dzieci już uczęszczających o kontakt ze swoimi przedszkolami i szkołami, jeśli przez 

ostatni tydzień jeszcze go nie mieliście i nie otrzymaliście informacji choćby z Li brusa czy iPrzedszkole. 

Nie ze wszystkimi rodzicami udało się placówkom skontaktować. Nie wszyscy odbierają telefony. 

Bez informacji od Was placówki nie będą mogły prowadzić zajęć edukacyjnych na odległość. 

Nasi nauczyciele i dyrektorzy pracują pomimo weekendów, aby edukacja naszych podopiecznych nie 

miała ferii. Dziękuję bardzo za tą pracę. To praca wyjątkowa. Wiem, że nasza kadra staje na 

wysokości zadania. Jak będzie wyglądała edukacja na odległość Wasze placówki informują Was na 

bieżąco. 

Mam prośbę, do Was, do Rodziców abyście jeśli już tego nie zrobiliście, o utworzenie swoich grup 

klasowych i systemu komunikacji w swoich klasach. Dołączcie do tych grup wychowawców. Dzięki 

temu uda się Wam przekazać wszelkie kłopoty i problemy z nauczaniem w domu Waszym 

nauczycielom i dyrektorom. 

Mam także prośbę do Rad Rodziców, komunikujcie się z dyrekcjami placówek i ustalajcie 

najważniejsze kwestie sposobów nauczania w Waszych placówkach. Was głos jest ważny i potrzebny 

szkole, nauczycielom, ma wpływ na Wasze pociechy. 

Przedstawicieli Rad Rodziców proszę o dołączenie do grupy na Facebooku pod adresem 

https://tinyurl.com/rwhfg4f. Będzie Wam łatwiej poznać rozwiązania w innych szkołach, a nam 

uzyskać informację od Was. W razie pytań pomoże Wam Pani Aneta Wyczółkowska - przewodnicząca 

Komisji Edukacji Rady Dzielnicy e-mail: wyczolkowska.aneta@gmail.com. 



Zapraszam wszystkich rodziców i nauczycieli do grupy #EdukacjaTargówek na facebooku, grupę 

znajdziecie tutaj https://www.facebook.com/groups/548896225721367 /. To grupa gdzie chcemy 

pisać jak radzić sobie z edukacją w dzisiejszych czasach. Pomagać sobie pisząc jak wygląda nasze życie 

codzienne tak z przedszkolakiem jak i uczniem szkoty podstawowej, czy średniej. 

Tłumaczyć tam będziemy jak wygląda edukacja na odległość w Dzielnicy Targówek. Pokażemy jak 

działać będą szkoły. Grupa jest wspierana przez Urząd Dzielnicy Targówek - Wydział Edukacji 

Dzięki tym działaniom uda się nam uniknąć chaosu, udrożnimy przepływ informacji 

i zabezpieczymy wykluczenie uczniów z nauki, a Wam Drodzy Rodzice w tej sytuacji będzie łatwiej 

zaplanować najbliższe dni. 

Obecnie tworzymy miejskie i dzielnicowe centra wsparcia rodziców i uczniów w okresie przymusowej 

izolacji. Centra otrzymają porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, 

nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, 

codziennej nauki. Informacja wkrótce. 

Zamknęliśmy place zabaw. Ten proces będzie kontynuowany. Będziemy używać wszelkich sposobów 

aby nikt z nich nie korzystał. Jeśli gdzieś furtki nie są zamknięte, to będą zamknięte wkrótce, nasi 

konserwatorzy działają, a kartki o nie korzystaniu z placów będą uzupełniane. 

Mam do Was prośbę, jeśli kogoś zobaczycie na takim placu, zwróćcie mu uwagę. Nie możemy być 

obojętni. 

Naszym zadaniem jest spowolnienie wirusa, który rozprzestrzenia się w naszym kraju. Musimy 

ograniczyć wszystko to co mogłoby narażać nas na ryzyko. Musimy ograniczyć ryzyko zarażenia jednej 

osoby przez drugą. 

Najbliższe tygodnie będą trudne dla wielu z nas. Ważne będzie, abyśmy nikogo nie opuścili i wspierali 

tych, którzy potrzebują otuchy i pocieszenia. Już teraz znajdujemy różne kreatywne sposoby na 

opieranie się wirusowi i jego negatywnemu wpływowi na nasze życie. 

Wszyscy musimy odkrywać nowe sposoby na okazywanie uczuć i wyrażanie przyjaźni. 

Pozostańmy w kontakcie poprzez sieci społecznościowe, telefony, emaile czy SMS. 

Mimo tego, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie doświadczyliśmy, musimy pokazać, że umiemy działać 

z sercem i racjonalnie. Zależy to absolutnie od każdego z nas, bez wyjątków. 

Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i innych ! ! ! 

Jędrzej Kunowski 

rmistrza Dzielnicy Targówek 

www.facebook.com/jkunowski/ 


