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Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
Miniony rok szkolny był dla wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców i całych
rodzin, wielkim wyzwaniem. Zawieszenie tradycyjnych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych i organizacja kształcenia na odległość wymagały od każdej ze stron wiele
wysiłku, cierpliwości i determinacji. Sposób przekazywania wiedzy i uczenia się uległ
diametralnej zmianie i wymógł na pedagogach korzystanie z innych niż dotychczas metod
dydaktycznych.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny, a w nim praca w wyjątkowych warunkach.
W warunkach pandemii. Musimy być gotowi na to, że nauka na odległość może powrócić.
Ustrzeżmy się przed tym przestrzegając zasad, o których wiemy z mediów i Internetu:
• Podczas kaszlu i kichania zasłaniaj usta;
• Witaj się uśmiechem i miłym słowem, bez podawania ręki;
• Dbaj o higienę osobistą;
• Unikaj dużych zgromadzeń;
• Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz;
• O każdym złym samopoczuciu i niepokojącym stanie zdrowia natychmiast
poinformuj nauczyciela;
• Utrzymuj bezpieczny dystans od rozmówcy;
• Korzystaj ze swoich przyborów i książek;
• Podczas pobytu w szkole często myj i dezynfekuj ręce;
• Staraj się ograniczyć korzystanie z telefonu i często go dezynfekuj;
• Dbaj o odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu;
• Rozwijaj swoje pasje, zainteresowania i wzbogacaj wiedzę.
Wiem, że nasze odpowiednie, dobre postępowanie, może przyczynić się do tego,
że poczujemy normalność, że powoli powrócimy do dawnych, codziennych zachowań.
Bo przecież musimy nauczyć się z tym żyć. Ale tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie
i innych, szczególnie starszych osób.
Kochani, u progu nowego roku szkolnego życzę Wam wszystkim wiary we własne
możliwości. Niech ten rok szkolny upłynie Wam na poszerzaniu swoich horyzontów wiedzy
i umiejętności. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego sukcesu.
Drodzy Uczniowie. Z każdym rokiem rosną wymagania wobec Was, bo świat idzie
do przodu. Pojawiają się nowe technologie, które ułatwiają nam życie. My też musimy się do
nich dostosowywać, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Życzę Wszystkim, by osiągnęli
sukces. Ewentualne porażki, z którymi prawdopodobnie przyjdzie Wam się zmierzyć,
traktujcie jako lekcję z której należy wyciągnąć wnioski. Pamiętajcie, iż macie obok siebie
wielu sojuszników w zdobywaniu wiedzy. Wasi Rodzice i Nauczyciele są cały czas blisko
Was.
A Wam – szanowni Nauczyciele i Rodzice – życzę przede wszystkim tej bliskości
z naszymi uczniami. Bądźcie sojusznikami w walce o ich tożsamość i marzenia. Dajcie
im wsparcie i bądźcie dla nich natchnieniem. Dajcie im też w niektórych obszarach życia
poczucie samodzielności i swobody. Niech czują się odpowiedzialni za swoje poczynania,
niech przestrzegają norm i przepisów, niech wiedzą, że ktoś ich za to postępowanie oceni.
Poprzedni rok szkolny był ROKIEM BEZPIECZNEGO INTERNETU. Ten rok szkolny
ogłaszam ROKIEM DOBREGO ZDROWIA.
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