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Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy,
Drodzy Uczniowie naszej szkoły.
1 września, jak każdego roku, jest dniem powrotu do szkoły po wakacyjnej przerwie. Przez te dwa piękne,
letnie miesiące wszyscy staraliśmy się jak najpełniej korzystać z ich wyjątkowych uroków tak, aby z nowymi siłami,
pełni zapału, planów i pomysłów powitać nowy rok szkolny.
Dziś witam Was wszystkich serdecznie, ciesząc się, że będziemy mogli spotkać się w szkolnych murach,
po wielu miesiącach nauki „na odległość”.
Szczególnie pozdrawiam i witam naszych najmłodszych, rozpoczynających w tym roku swoją szkolną
przygodę, a więc dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych. Jestem pewna, że każdego dnia będziecie
z wielkim zapałem i radością przychodzić do swoich klas, wychowawców, koleżanek, kolegów, aby bawić się i
zdobywać nowe wiadomości i umiejętności.
Będziemy otaczać Was troską i opieką, abyście czuli się w swojej szkole bezpiecznie.
Nowe wyzwania czekają także czwartoklasistów, wchodzicie bowiem, Drodzy Uczniowie, w kolejny etap
kształcenia. Wasi nauczyciele będą Was w tym wspierać i pomagać Wam.
Wszyscy jesteśmy świadomi, jak trudne wyzwanie związane z bezpieczeństwem naszych uczniów oraz ich
opiekunów w szkole i w domu stoi przed nami. Mamy szansę wspólnymi siłami poradzić sobie z zagrożeniami,
przestrzegając procedur zawartych w szkolnych dokumentach, z których najistotniejszą jest konsekwentna
realizacja zasad higieny, a więc szczególnie nawyk częstego mycia rąk. Starajmy się jak najlepiej przestrzegać wraz
z dziećmi tych prostych, lecz koniecznych reguł.
Przed Wami, Kochani Nauczyciele, czas wytężonej pracy, w jeszcze trudniejszych niż zwykle warunkach,
konieczność pokonywania kolejnych, dodatkowych wyzwań nie tylko dydaktycznych, ale także związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym Waszych podopiecznych oraz Was samych. Pomimo trudów życzę Wam wszystkim,
aby praca z dziećmi przynosiła Wam wiele satysfakcji i zadowolenia, bądźcie pełni pasji i wytrwałości.
Także Was, Drodzy Rodzice, proszę o aktywną pomoc w pokonywaniu nawet najdrobniejszych problemów,
bowiem tylko działając wspólnie, pokonamy wszystkie przeszkody i osiągniemy satysfakcję z sukcesów Naszych
Dzieci.
Okres wakacji został wykorzystany do remontów, a przez to do poprawy warunków funkcjonowania naszej
szkoły, dlatego dbajmy o wspólne mienie i o każde miejsce w szkole tak, aby wszystkim nam było tu miło i
bezpiecznie.
Kończąc, życzę całej naszej szkolnej społeczności wielu radości, satysfakcji z uzyskiwanych wyników
nauczania i odniesionych sukcesów.
Życzę Nam Wszystkim udanego roku szkolnego 2020/ 2021.
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