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Szanowni Panstwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciete, 

Uczniowie i Rodzice, 

az trudno uwierzye, ±e nadszedt czas zakoriczenia roku szkolnego 2019/2020. Byt to dta nas 
wszystkich rok wyjatkowo trudny, ate te± wzbogacit nas o nowe dowiadczenia. Gdyby nie pandemia 
koronawirusa, zakohczenie roku szkolnego odbytoby sic w tradycyjny sposob, tak jak wygtadato 
to do tej pory - uroczysty apet, uczniowie ubrani na gatowo, osobisty odbior nagrod, wyro2nieri 
oraz swiadectw. 

Przejkie na system zdatnego nauczania byt dta nas ogromnym wyzwaniem. Musielikie Panstwo 
z dnia na dzien przeorganizowae swOj warsztat i dostosowae sic do nowego trybu pracy. 

Dzickujc za Wasza otwartok, zaangaiowanie i powiccenie. Dzickujc, 2e otoczylikie pomoca 
i wsparciem kakiego ucznia. Niejednokrotnie w poinych godzinach wieczornych odpowiadatikie 
na e-maite uczniowskie, poprawiatikie i odsytatikie zadania, nieztomnie podejmowatikie trud 
dotarcia do swoich wychowankow. Wiem, 2e nie zawsze byto to tatwe. Jednoczeinie jestem 
przekonana, ze wzbogaceni o nowe dowiadczenia, jakie przyniosto ze sob a. czasowe ograniczenie 
zake w szkote, bcdziemy inaczej patrzee w przysztok. Natomiast nowe narzcdzia, metody pracy 
i zdobyte umiektnoSci pozostana z nami na dtu±ej i z powodzeniem bcda wykorzystywane 
w procesie nauczania i uczenia sic. 

Szczegolne podzickowania chcc przekazae Rodzicom za wspieranie swoich dzieci w nauce zdatnej 
i pomaganie im w pokonywaniu trudnoici. Jestem wdzicczna, ±e w tych niecodziennych 
okolicznokiach dbatikie o komfort pracy swoich dzieci i wspieratikie je emocjonatnie. 

Dzickujc rowniei Wam drodzy Uczniowie, bo to przeciez Wy byliscie bohaterami tych trudnych dni. 
Musielikie bardziej sic usamodzietnie i nauczye organizowae oraz ptanowae swoja pracc. Jednak 
mimo braku bezporedniego uczestnictwa w zakciach oraz braku bezpogredniego kontaktu 
z nauczycietami, kote±ankami i kotegami udato sic wspotnymi sitami dobrnk do zakonczenia roku 
szkolnego. 

Na nadchodzke wakacje ±yczc wszystkim udanego wypoczynku, wspaniatej pogody i chwit 
zapomnienia od trosk dnia codziennego. Pamictajcie jednak drodzy Uczniowie, by w tym czasie 
przede wszystkim zadbae o bezpieczenstwo zarowno swoje jak i innych. 
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