Szanowni Państwo: Nauczyciele, Pracownicy Zespołu, Rodzice
oraz Kochane Dzieci, Droga Młodzieży !
W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym
od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19,
dosłownie z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”,
wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania.
Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się,
że
z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało
ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny – wszyscy mamy powody do satysfakcji.
Ta nowa sytuacja była dla młodego pokolenia lekcją odpowiedzialności
za własną przyszłość, szczególnie dla uczniów klasy VIII. Pokazała, jak ważna jest
gotowość na zmianę, otwartość na uczenie się nowych rzeczy i na drugiego
człowieka.
Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy
Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie
i Wychowankowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy
przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią
satysfakcji z osiągniętych wyników.
Jestem dumna z
tegorocznych osiągnięć wszystkich: Wychowanków
przedszkola, Uczniów naszej szkoły.
Z całego serca dziękuję Nauczycielom. To dzięki Państwa determinacji,
kreatywności, ciągle doskonalonym umiejętnościom cyfrowym i nie tylko… , dzięki
dobrej współpracy, wymianie doświadczeń nasi Uczniowie w nietypowy, nowy,
nieznany wcześniej sposób doskonalili swoje kompetencje, zdobywali wiedzę.
Wszyscy Państwo potraktowaliście nową rzeczywistość jako wyzwanie i dzięki
temu znaleźliście w sobie nowe pokłady energii, czasem nawet entuzjazmu.
Dziękuję Państwu za dobrą współpracę ze mną, panią wicedyrektor, a przede
wszystkim z Rodzicami.

Szanowni Rodzice! Zdaję sobie sprawę z tego, jak było Państwu trudno
pogodzić obowiązki zawodowe, domowe z nową codziennością – zdalnym
nauczaniem. Wszyscy zasłużyliście na wyróżnienie. Dziękuję Państwu i gratuluję
wytrwałości i cierpliwości.
Pragnę podziękować Pracownikom niepedagogicznym za wielką ofiarność,
zaangażowanie, inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły w tym trudnym czasie.
Naszym absolwentom – uczniom klasy VIII jeszcze raz życzę, by Wasze
wybory dotyczące dalszej nauki okazały się trafne. Żebyście szybko zaaklimatyzowali
się w „nowych” szkołach, a swoją „starą” zachowali na długo we wspomnieniach.
Ruszajcie w drogę – pełni entuzjazmu, optymizmu, dobrych myśl. Pamiętajcie, by
kierować się w życiu tymi zasadami, jakie wpajali Wam Wychowawcy, Nauczyciele,
Rodzice, Katecheci. Pamiętajcie również o tym, że każdy jest kowalem swego losu,
ale i sami ponosimy odpowiedzialność za nasze słowa i czyny. Wszyscy życzymy
Wam powodzenia!
Wszyscy życzymy sobie powrotu do normalności, jednak w obecnych realiach
podjęłam decyzję o zdalnym zakończeniu roku szkolnego, żeby - po ponad 3
miesiącach nieobecności w murach naszej kochanej szkoły - nikogo nie narażać,
żeby
nas
wszystkich
chronić.
Wszystkim
nam,
zarówno,
dzieciom
i młodzieży, ale i nam, dorosłym potrzebny jest wakacyjny odpoczynek w pełni
zdrowia.
Czego życzę na wakacje?
Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Życzę
wszystkim,
aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od
dotychczasowych, wyczerpujących obowiązków,
dały siłę oraz inspirację do
wyzwań, jakie przyniesie nowy rok szkolny 2020/2021.
Zdrowych i bezpiecznych wakacji!
Z nadzieją, że 1 września powitam
wszystkich w murach naszego Zespołu!
W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii
nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego.
Świadectwa będą czekać na uczniów do ich powrotu na zajęcia stacjonarne.
Jeśli któryś uczeń z klas I-VII będzie potrzebował świadectwa, może zgłosić się
w pierwszym tygodniu wakacji do szkoły indywidualnie z zachowaniem dystansu
społecznego, przy stosowaniu odpowiednich środków ochrony, w godz. 10:00-13:00
lub w innym terminie ustalonym wcześniej
telefonicznie lub mailowo
(szkolaskibniew@op.pl). Uczniowie klasy VIII będą mogli odebrać swoje świadectwa
w dniach 29 – 30 czerwca 2020 r. ( poniedziałek - wtorek) w godzinach 10:00 -13:00,
a zaświadczenia z OKE po 31 lipca br.

- Wiesława Kapusta -

