
SZANOWNI PEDAGODZY, PRACOWNICY SZKOŁY, RODZICE I WY, DROGA MŁODZIEŻY. 
 

Minęło dziesięć miesięcy od dnia, w którym rozpoczynaliśmy rok szkolny. Witaliśmy wówczas  

w naszych progach uczniów klas pierwszych, którzy przyszli do nas ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

Dzień zakończenia roku szkolnego, dla wielu zawsze upragniony, ponieważ rozpoczyna okres wakacji,  

w tym roku ma nieco inny charakter. Przychodzi nam przeżywać go w dobie pandemii koronawirusa, gdy 

funkcjonowanie szkoły jest mocno ograniczone. Od ponad trzech miesięcy nie spotykaliśmy się w swoich 

klasach, nie prowadziliśmy tradycyjnych zajęć i nie mieliśmy okazji do normalnych rozmów. Prowadziliśmy 

nauczanie na odległość, które, jak się okazało nie było wcale łatwe. Nigdy nie myśleliśmy, że przyjdzie nam 

pracować i uczyć się w warunkach, do których tak naprawdę nie byliśmy przygotowani. Jednak daliśmy radę. 

Po okresie wytrwałej pracy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia.  

Przez ponad sześć miesięcy szkoła funkcjonowała na normalnych zasadach. Oprócz typowych 

zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej zrealizowaliśmy wiele dodatkowych działań  

dydaktycznych i wychowawczych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, a także promujących szkołę. 

Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie naszej wspólnej pracy, czego efektem są Wasze świadectwa 

promocyjne, a dla uczniów klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia - ukończenia szkoły. Gratuluję 

wszystkim, ponieważ rok był naprawdę trudny. Żegnamy go inaczej niż zwykle – bez uroczystej akademii  

i wręczania nagród, ale w swoich zespołach klasowych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

wynikających z obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej. Nie przeszkadza to jednak, żebyśmy sobie 

wspólnie pogratulowali i nagrodzili naszą pracę brawami. 

Chciałbym, w imieniu swoim i moich zastępców podziękować wszystkim za współpracę  

i wytrwałość, za wspólnie spędzony czas – ten rzeczywisty w szkole i ten zdalny w domach.  

Wam Droga Młodzieży – za wytrwałość i aktywność.  

Rodzicom – za życzliwość, wsparcie i wyrozumiałość.  

Nauczycielom i wychowawcom – za codzienną pracę i zaangażowanie, za wysiłek, za pomysły i nowe 

działania.   

Pracownikom administracji i obsługi, którzy dbali, abyśmy codziennie mieli właściwe warunki do pracy  

i nauki, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas matur i egzaminów zawodowych – i dzisiaj, podczas rozdania 

świadectw.  

Teraz po wytrwałej pracy należy się nam odpoczynek. Życzę wszystkim udanych wakacji i urlopów – dużo 

słońca i uśmiechu, wielu wrażeń i ciekawych przygód. Pamiętajmy jednak o swoim bezpieczeństwie, 

ponieważ nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego. 

Życzmy sobie wspólnie powrotu do normalności. Do zobaczenia 1 września. 

Krzysztof Anklewicz – dyrektor szkoły 

 


