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Czy w związku z koniecznością zmiany modelu nauczania konieczna jest
Pani/Pana zdaniem zmiana realizowanej podstawy programowej?

17%

Tak
Nie

83%

Który model nauczania w obecnej sytuacji w Pani/Pana placówce jest
możliwy do wdrożenia?
Tradycyjny, w którym uczniowie uczą sięw szkołach w
systemie klasowym

Łączony, w którym część zajęć odbywa się w formie
zdalnej część w tradycyjnej lub niektóre dni tygodnia
realizowane są w formie tradycyjnej inne w zdalnej
Zdalny, w którym wszystkie zajęciaodbywają się w
pełni on-line

Wszystkie z powyższych w zależności od sytuacji
epidemiologicznej w mojej placówce
Żaden z powyższych (potrzebuję więcej czasu na
przygotowanie placówki)

Czego się Pani/Pan najbardziej obawia w kontekście zbliżającego się roku
szkolnego?
NAGŁYCH SYTUACJI, KTÓRYCH TERAZ NIE JESTEM W STANIE PRZEWIDZIEĆ

41,90%

OBAWIAM SIĘ O STAN EMOCJONALNY I PSYCHICZNY MOICH PRACOWNIKÓW

41,90%

NAGŁYCH, DODATKOWYCH ZMIAN W ZAKRESIE WYTYCZNYCH MEN

53%

OBAWIAM SIĘ ZACHOROWAŃ WŚRÓD MOICH UCZNIÓW

46%

OBAWIAM SIĘ ZACHOROWAŃ WŚRÓD MOICH PRACOWNIKÓW

60,50%
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DODATKOWE OBAWY, KTÓRE MA PANI/PAN W ZWIĄZKU Z ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ ROKIEM
SZKOLNYM TO…
• Największe to takie, że nie prowadzę dokumentacji tak jak oczekują tego organy mnie nadzorujące (To by mi zajęło
cały czas który muszę poświecić na dbanie o zespół, po to żeby oni efektywnie mogli zadbać o dzieci) i bardzo
obawiam się kontroli.
• Obciążenie odpowiedzialnością nauczycieli/dyrektorów za zwiększoną liczbę zachorowań - podobnie jak wskazanie,
że być może na wyniki tegorocznych matur miał wpływ strajk nauczycieli z ubiegłego roku.
• Moim problemem są skrajnie różne podejścia rodziców do pandemii: jedni totalnie lekceważą ryzyko zachorowania,
inni są przerażeni wizją powrotu do szkół. Każda z tych grup oczekuje czegoś zupełnie innego, a pogodzenie ich
interesów na razie nie wydaje mi się możliwe
• Trafność moich decyzji. Jak nie przesadzić z ostrożnością, a jednocześnie postępować tak, aby
zminimalizować zachorowanie na wirusa pracowników lub uczniów.
• Czy podołam odpowiedzialności za dzieci, nauczycieli i pracowników i obawiam się o swoje zdrowie.

Co będzie najtrudniejsze w pierwszych tygodniach roku szkolnego?

ZADBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE I MOTYWACJĘ NAUCZYCIELI

44%

ZADBANIE O OBSZAR RELACJI I SPOŁECZNĄ FUNKCJĘ SZKOŁY

45%

ZAPEWNIENIE DOBREGO POZIOMU KOMUNIKACJI DO WSZYSTKICH INTERESARIUSZY

39,50%

POGODZENIE DOTYCHCZASOWYCH OBOWIĄZKÓW Z DODATKOWYMI ZALECENIAMI
WYNIKAJĄCYMI Z WYTYCZNYCH MEN
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Co będzie najtrudniejsze w pierwszych tygodniach roku szkolnego?
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DODATKOWE TRUDNOŚCI, KTÓRE PANI/PAN DOSTRZEGA W ZWIĄZKU Z ROZPOCZYNAJĄCYM SIĘ
ROKIEM SZKOLNYM TO...
• Organizacja pracy szkoły zgodnie z zaleceniami GIS (przerwy, posiłki, sklepik, świetlica, obecność rodziców w szkole,
szatnie...)
• Niedobór kadrowy. Obawiam się, że nauczyciele będą na opiece nad własnymi dziećmi lub w placówkach nieferyjnych
pójdą na zaległe urlopy wypoczynkowe, gdyż dotychczas od marca korzystali głównie z przysługującej im opieki nad
dziećmi do 8 r.ż.
• Niepewność mogących nastąpić sytuacji, zrzucenie odpowiedzialności na dyrektora za decyzje, które nie są w jego
kompetencji

• Zapewnienie właściwej opieki uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Sprzeczne oczekiwania kuratorium rodziców samorządu i nauczycieli

Czy wg Pani/Pana najbliższy rok szkolny powinien zacząć się
1 września 2020?
17%

Tak
Nie

83%
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