
Szanowni Rodzice 

 

Jeszcze parę miesięcy temu, nikt z nas nie wyobrażał sobie, jak bardzo nasze życie 

zmieni się z powodu koronawirusa.  Zmieniła się nasza codzienna rutyna, która dawała nam – 

dorosłym, a co ważniejsze – naszym dzieciom, poczucie bezpieczeństwa. Epidemia sprawiła, 

że wszyscy stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, jakim było nauczanie zdalne. To był 

trudny czas dla wszystkich stron tego procesu dydaktycznego. Nauczyciele starali się 

„przenieść” swój warsztat pracy w rzeczywistość cyfrową, co nie zawsze było łatwe. Rodzice 

musieli pogodzić swoje codzienne obowiązki z opieką nad dziećmi i „szkołą w domu”.  

Wielu uczniów doświadczało poczucia osamotnienia z powodu rozłąki z rówieśnikami i relacji 

z nauczycielami. Choć zdajemy sobie sprawę, że  nie zawsze było łatwo, to  jesteśmy dumni  

z tego, co już się wydarzyło, zwłaszcza z Waszych dzieci, a naszych Uczniów, którzy 

codziennie siadali do pracy, czytali zadane teksty, rozwiązywali ćwiczenia, pisali 

wypracowania.  

Dziękujemy Państwu za to, że wspieraliście swoje dzieci w uczeniu się i ich codziennej 

pracy, ułatwialiście im dostęp do komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych. Pomagaliście 

w odbieraniu i wysyłaniu poczty, ułatwialiście kontakt z nauczycielem. Za to, że uczyliście je, 

jak bezpiecznie, w dobrym stanie psychicznym, przetrwać ten trudny czas. Jak się nie bać, nie 

wpadać w panikę. Wykonując swoje codzienne obowiązki nie zapominaliście o zabawie 

 i przyjemnościach swoich dzieci. Dbaliście o ich psychiczną równowagę między czasem 

nauki, a czasem na wspólne bycie ze sobą, czytanie, oglądanie filmów, rozmowę. 

Szkoła ma obowiązek realizacji podstawy programowej, dlatego wiele nowych tematów 

i zadań mogło być dla uczniów trudnych i niezrozumiałych. Mimo to podejmowali zadania 

 i wyzwania, które stawiała przed nimi zdalna edukacja i nauczyciele. Bardzo nas to cieszy                

i doceniamy to. W tym trudnym czasie byliście Państwo najważniejszymi nauczycielami 

swoich dzieci.  

Dziękujemy, że wspieraliście nas w procesie edukacji. Życzymy Wam i Dzieciom udanego 

 i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji oraz powrotu do szkoły we wrześniu. 

 

 

 

Z pozdrowieniami 

Dyrektor szkoły i Nauczyciele 

 

 

 

 


