
Wyjaśnienie 

W związku z licznymi komentarzami i telefonami dotyczącymi sytuacji zagrożenia korona 

wirusem i decyzją z 11 marca 2020 r. dotyczącej funkcjonowania Britanniki chciałbym 

wyjaśnić niektóre kwestie. 

1. Szkoła Języka Angielskiego Britannica nie jest szkołą państwową; nie podlega ona 

Ministerstwu Edukacji Narodowej i Minister Edukacji nie jest naszym przełożonym. 

Jego decyzje – w przypadku naszej szkoły – to jedynie zalecenia, a nie polecenia. 

2. Uzasadnienie Pana Premiera Morawieckiego dotyczące zawieszenia działalności 

placówek oświatowych głosi, że pragnie on wyeliminować duże skupiska ludzkie i 

ograniczyć kontakt wielu uczniów między sobą i nauczycielami. W naszej szkole, 

jednorazowo, przebywa na piętrze ok 20-25 osób. Wszystkie grupy mają 

zindywidualizowany plan pracy, zatem całe piętro nie spotyka się z „drugą turą” 

uczniów przychodzących na kolejne zajęcia. Nasze grupy to 4-12 osób, więc i tutaj 

uzasadnienie Pana Premiera nie wydawało nam się zasadne i odnoszące się do naszej 

sytuacji.  

3. Z powyższych powodów podjąłem decyzję o kontynuacji pracy Britanniki. 

Jednocześnie podjęliśmy stosowne kroki higieniczne – częsta dezynfekcja poręczy, 

klamek, toalet, częstsze sprawdzanie stanu mydła itp. – zgodnie z zaleceniami 

Państwowego Zakładu Higieny.  

4. JEDNAKŻE, wobec dalszego rozwoju sytuacji, wprowadzeniu stanu zagrożenia 

epidemiologicznego w kraju, oraz, co istotniejsze, po bardzo konstruktywnych i 

owocnych rozmowach z naszymi uczniami i ich rodzicami, za których opinie, 

cierpliwość i wyrozumiałość bardzo dziękuję, zmieniłem decyzje dotyczącą 

funkcjonowania Britanniki. 

5. Od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania zawieszenia 

pracy szkół, zajęcia w SJA Britannica będą odbywały się w 

formule online. Opracowaliśmy odpowiednie procedury i każdy z nauczycieli 

pracuje nad ich jak najsprawniejszym wdrożeniem.  

6. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wszelkie konstruktywne głosy ze strony wszystkich 

zainteresowanych (zarówno te pozytywne jak i krytyczne). Naturalnie, pełną 

odpowiedzialność za wszelkie decyzje dotyczące funkcjonowania SJA Britannica 

ponoszę ja, jako dyrektor tejże szkoły. 

7. Chciałbym jednocześnie bardzo gorąco zaapelować o wszelką możliwą współpracę ze 

strony uczniów i rodziców w tej całkowicie nowej i nieprzewidywalnej sytuacji. 

Jestem przekonany, że przy dobrej woli i chęci kooperacji, uda nam się obecny kryzys 

przezwyciężyć. 
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