
Nauczanie zdalne dla uczniów klas 5-12 

Rząd ogłosił trzech tygodniową  kwarantannę powszechną od 7 do 29 listopada. Czas pandemii jest trudny dla 

nas wszystkich, bo żyjemy w dużym obciążeniu, a zwłaszcza  nasze dzieci. Sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest 

nieprzewidywalna w skutkach, czasem trudno poddaje się kontroli.  

Samorząd miasta Wilna przyjął decyzję, że uczniowie klas 5-12 od 9 listopada (do odwołania kwarantanny) 

będą się uczyć zdalnie. Zajęcia pozalekcyjne, konsultacje przedmiotowe oraz specjalistów szkoły  będą także 

zdalne. 

Dzieciom grup przygotowawczych i klas 1-4 nauczanie nadal zostanie organizowane w sposób stacjonarny, czyli 

w szkole. Będzie działała szkoła całodniowa (świetlica). Zajęcia pozalekcyjne mogą się odbywać,  jeżeli są częścią 

procesu nauczania, jest stała grupa dzieci, zachowane są wymogi sanitarne. 

Uczniowie klas 5-12 od 9  listopada będą uczyć się zdalnie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.  

Podczas kształcenia zdalnego nauczyciele będą pracować zgodnie z zasadami organizacji procesu nauczania na 

odległość obowiązującymi w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli zamieszczonymi na stronie internetowej. 

Zajęcia pozalekcyjne (kółka) będą się odbywać zdalnie. Podczas sytuacji ekstremalnej uczniom klas 5-12, 

otrzymującym bezpłatne wyżywienie, będą wydawane paczki żywnościowe. O konkretnej dacie poinformują 

wychowawcy klasowi. 

Administracja gimnazjum częściowo będzie pracowała zdalnie. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać 

internetowo pod adresem: 

sekretariat:  rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt   tel. (8-5)2751047; 

p.o. dyrektora Helena Marcinkiewicz direktorius@sirokomles.vilnius.lm.lt 

zastępca dyrektora do spraw nauczania Ewa Żylińska pavaduotoas1@sirokomles.vilnius. lm.lt 

 

zastępca dyrektora do spraw nauczania Regina Lewicka pavaduotojas2@sirokomles.vilnius.lm.lt 

zastępca dyrektora do spraw gospodarczych Tadeusz Narkiewicz pavaduotojas3@sirokomles.vilnius.lm.lt  

Psycholodzy i pedagog socjalny będą konsultować zdalnie wg poniżej podanego rozkładu 

 

Prosimy Rodziców o stały kontakt z wychowawcami klasowymi, nauczycielami, administracją szkoły, żebyśmy 

na bieżąco mogli rozstrzygać wszelkie sprawy, problemy. W tej sytuacji otwarty, konstruktywny dialog jest 

bardzo potrzebny. 

Miejmy nadzieję, że wszyscy razem będziemy w stanie przezwyciężyć te czasowe trudności, że potrafimy się 

zmobilizować w tak trudnej sytuacji. 

Życzymy wszystkim jak najwięcej zdrowia, spokoju oraz wytrwałości. O wszelkich zmianach będziemy 

informować na bieżąco. 

Dyrekcja gimnazjum 

Pareigos 
Vardas, 

pavardė 

Konsultacijų laikas 

gimnazijoje 

Konsultacijų laikas 

nuotoliniu būdu  
Kontaktai 

Psichologė L. Chaleckaja 
Pirmadienis 7.20–16.20 

Ketvirtadienis 7.20 – 15.50 
Trečiadienis 9.00 –15.30 

Tamo/ Teams  

Telefonas 

+37065526326 

 

Psichologė 

 

A. Karsokė  

Antradienis, 

penktadienis   

8.30 – 16.00 

 

Tamo/ Teams  

Telefonas 

+37065030728 

Socialinė 

pedagogė 
A. Brovinienė 

Antradienis – ketvirtadienis  

            8.00 –14.00 

Penktadienis – 8.00 – 13.30 

 

Pirmadienis  

9.00 – 14.30 

Tamo/ Teams 

 Telefonas 

+37064607326 
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