
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

kończy się rok szkolny 2019/2020, który zaskoczył nas wszystkich. Kiedy od 12 marca wszystkie szkoły
wstrzymały swoje normalne funkcjonowanie rozpoczął się dla nas wszystkich najtrudniejszy okres. Nagle
znaleźliśmy się w zupełnie  nowej rzeczywistości,  do której  nie byliśmy wcześniej  przygotowani  – nie  
w takiej skali. 

Ministerstwo wydało  rozporządzenie,  które obligowało  dyrektorów szkół  do wypracowania  takich  form
kontaktów  z  uczniami,  aby  każdy  z  nich  miał  możliwość  realizacji  podstawy  programowej.  U  nas  tą
możliwością,  dzięki której  dotarliśmy do wszystkich uczniów, była platforma dziennika elektronicznego
Librus,  a  w  przypadku  pojedynczych  osób  drukowanie  materiałów  na  lekcje.  Dzięki  temu  mieliśmy
pewność, że wszyscy uczniowie rozpoczęli zdalne nauczanie realizując swoje podstawowe prawo – prawo
do  nauki.   Zdaję  sobie  sprawę,  że  Państwo  mieliście  swoje  zdanie  na  ten  temat,  że  pewne  rzeczy
zrobilibyście  inaczej.  Dawaliście  nam sygnały,  na które w miarę możliwości  reagowaliśmy,  biorąc  pod
uwagę, że musimy dotrzeć do wszystkich 453 uczniów naszej szkoły. Dziękuję w tym miejscu za Państwa
głosy i uwagi bo wskazywały nam one kierunek działania. 

Wspólnymi  siłami  kończymy  zdalne  nauczanie  i  rok  szkolny  2019/2020.  Wiem,  bo  sama  tego
doświadczyłam jako rodzic, ile to Państwa kosztowało wysiłku i pracy, przynajmniej na samym początku.
Szczególnie dużym zaangażowaniem musieli wykazać się Rodzice  i Opiekunowie najmłodszych dzieci. Ale
z  biegiem czasu  stało  się  to  łatwiejsze.  Zachęcaliśmy  uczniów  i  dostosowywaliśmy materiał  tak,  aby
uczniowie  mogli  pracować  samodzielnie,  a  Państwa  rola  kończyła  się  na  pewnym  dozorze  i  kontroli
wykonanej  przez  nich  pracy.  Pomimo  trudności  chcę  wierzyć,  że  dzieci  nabyły  kompetencje,  których
wcześniej  nie  miały  okazji  wykorzystać  i  dzięki  temu zmieni  się  już  na  stałe  podejście  do  nauczania  
i kontaktu zarówno z uczniami jak i z Państwem. 

Pragnę serdecznie Państwu podziękować za pomoc, wyrozumiałość, dobre rady i wsparcie. Za to, że chociaż
odczuwaliście Państwo niejednokrotnie gniew i zmęczenie całą tą sytuację, to zaufaliście nam, że staramy
się robić to co jest dobre dla wszystkich naszych uczniów.  Jednocześnie przepraszam za popełnione błędy 
i nie spełnienie wszystkich Państwa oczekiwań. 

Pragnę  także  podziękować  Rodzicom  z  Rady  Rodziców  za  cały  rok  pracy  na  rzecz  naszej  szkolnej
społeczności.  W  sposób  szczególny  chciałabym  uhonorować  pracę  pani  Barbary  Sowinskiej  –
Przewodniczącej  Rady  Rodziców  oraz  pani  Moniki  Kawickiej,  pełniącej  tę  funkcję  przez  wiele  lat,  
z którymi żegnamy się w tym roku szkolnym. Gorąco Paniom dziękuję, że nie szczędziłyście swojego czasu,
sił i energii angażując się w pracę na rzecz nas wszystkich. 

Na  koniec  życzę  Państwu  zdrowych,  spokojnych  i  bezpiecznych  wakacji  z  nadzieją,  że  od  września
zobaczymy się już w murach naszej szkoły.
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