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List Dyrekcji i Rady Pedagogicznej VII L.O.
do Rodziców uczniów klas trzecich
Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice naszych tegorocznych maturzystów!
Szczególna sytuacja, jaka towarzyszy nam podczas tegorocznego zakończenia roku szkolnego klas
trzecich, budzi we wszystkich wiele obaw. Nie wiemy, kiedy odbędą się egzaminy maturalne. Rząd mówi
o takich terminach, jak czerwiec, może sierpień lub nawet wrzesień. Uczelnie liczą się z możliwością
późniejszego rozpoczęcia roku akademickiego. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w tym roku nie
będzie ustnych egzaminów maturalnych. Już jakiś czas temu napisaliśmy maturzystom, żeby skupili się na
egzaminach pisemnych, jeśli się do nich dobrze przygotują, to i z ustnymi w razie czego dadzą sobie radę. Nie
mamy wyjścia, musimy zaakceptować ten stan rzeczy. Jeśli pojawią się nowe informacje, będziemy je
Państwu przekazywać poprzez dziennik elektroniczny. W nim też możecie Państwo zobaczyć oceny dzieci.
Na razie nie wydajemy świadectw, a osoby, którym będą one potrzebne np. do rekrutacji na studia
zagraniczne, mają zgłosić ten fakt wychowawcom – umówimy się z nimi indywidualnie.
Wydaje nam się, że warto, by maturzyści zrobili sobie kilka dni odpoczynku, a potem znów zabrali się
za powtarzanie materiału. W razie potrzeby mogą kontaktować się ze swymi nauczycielami. Pomocą służą też
psycholog i pedagog. O innych formach pomocy (psychologicznej, z doradztwa zawodowego, w powtarzaniu
do matury) organizowanych przez różne instytucje, w tym uczelnie informowałam już poprzez ogłoszenia
w Librusie. Jeśli pojawią się nowe propozycje takich działań, w ten sam sposób przekażę informację. Trzeba
koniecznie zadbać, by dzieci nie uczyły się w nocy i nie odwróciły sobie pór pracy i snu – egzaminy
maturalne są też rano, więc umysł musi być przyzwyczajony do wydajnej pracy o tej porze. Na egzaminy nie
można się też spóźnić – przepisy są tu bardzo rygorystyczne. Osoby spóźnione nie mogą być wpuszczone na
salę egzaminacyjną. Mówiliśmy zresztą o tym wszystkim podczas spotkania z Państwem w styczniu tego
roku. Naszym tegorocznym maturzystom przypomnimy jeszcze te zasady drogą on line. Jeśli będziecie mieć
do nas Państwo jakieś pytania, służymy wyjaśnieniami. Zachęcamy do kontaktu poprzez dziennik
elektroniczny. Będziemy potrzebować jeszcze państwa pomocy przy zakupie wody i przekąsek dla
maturzystów. Kiedy poznamy już daty egzaminów, wychowawcy skontaktują się z przedstawicielami
rodziców w tej sprawie. Mamy nadzieję, że wszystkim uda się sprostać wyzwaniu maturalnemu tego trudnego
czasu.
W związku z zakończeniem przez Państwa dzieci nauki w VII LO pragniemy podziękować wszystkim
rodzicom, którzy wspierali działania naszej szkoły. Dziękujemy za aktywną pracę w szkolnej Radzie
Rodziców i w klasowych Radach Rodziców. Wdzięczni jesteśmy za udział w różnych przedsięwzięciach, jak
Dzień Preorientacji Zawodowej, studniówka, organizacja warsztatów, wycieczek i spotkań z ważnymi
przedstawicielami świata kultury i nauki. Dziękujemy za wpłaty na konto Rady Rodziców, które pozwoliły na
zakup nagród, organizację różnorodnych zajęć, takich jak koncerty Filharmonii Narodowej, udzielanie
pomocy finansowej osobom w trudnej sytuacji. Dziękujemy za obecność podczas zebrań i zainteresowanie
życiem szkoły.
Życzymy, by spełniły się Państwa marzenia związane z przyszłością dzieci.
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