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Poniatowa, dnia 26 czerwca 2020 roku 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice 

Dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. Roku wyjątkowego w skali naszego kraju i całego 
świata. Pandemia wirusa COVID-19 stała się nie tylko zagrożeniem dla naszego życia, ale przede 
wszystkim wielkim wyzwaniem organizacyjnym dla całej szkolnej społeczności.  

W tym roku nie odbierzecie indywidualnie świadectw podczas uroczystego zakończenia roku 
szkolnego. Wyjątek stanowią absolwenci szkoły, dla których została zorganizowana uroczystość 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Przez cały rok obserwowałem Wasze starania, jak się uczycie i zdobywacie nowe umiejętności. Wielu 
z Was osiągnęło w tym roku wyniki lepsze niż w poprzednim, a niektórzy z dużymi sukcesami brali 
udział w olimpiadach i konkursach. Reprezentowaliście naszą szkołę w konkursach na szczeblu 
ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jestem dumny z Was wszystkich, doceniam 
Wasze starania i to, że godnie reprezentowaliście zarówno szkołę, jak i nasze miasto. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują Laureaci konkursów przedmiotowych pod patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty Pani Teresy Misiuk – Barbara Bieńko z klasy VIII „c”, laureatka z języka francuskiego i Piotr 
Nosal z klasy VIII „a”, laureat z języka angielskiego.  

Drodzy Uczniowie, chcę Wam podziękować za to, że dawaliście z siebie wszystko, szczególnie wtedy, 
kiedy pojawiły się duże problemy z organizacją planu pracy szkoły, po zawieszeniu zajęć stacjonarnych. 
Wasza motywacja do nauki i pomoc rodziców – szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej – okazała się 
bezcenna. Serdecznie dziękuję Waszym rodzicom za pomoc w realizacji zadań szkolnych podczas 
zdalnego nauczania. Zarówno wprowadzony we wrześniu 2018 roku dziennik elektroniczny, jak 
i nowa platforma edukacyjna G-Suite, pomogły nam bezproblemowo zrealizować podstawy 
programowe na wszystkich etapach edukacyjnych. Organizacja zajęć szkolnych od połowy marca była 
dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Wiele się wspólnie nauczyliśmy i mam nadzieję, że ta wiedza 
zaprocentuje w przyszłości zarówno w rozwoju naszej szkoły, jak i w spełnieniu Waszych przyszłych 
planów edukacyjnych. Myślę, że większość z Was zgodzi się z twierdzeniem, że kształcenie na 
odległość może doskonale uzupełniać kształcenie tradycyjne (integrować się z nim), wspomagając 
proces uczenia się. Nabyte przez nas w tym czasie kompetencje informatyczne, stwarzają nowe 
możliwości dostępu do wiedzy, realizując tak pożądane dla edukacji postulaty otwartości 
i elastyczności. 

Kończąc, życzę Wam udanych wakacji, oby były wesołe i słoneczne. Naładujcie „akumulatory” na 
przyszły rok szkolny 2020/2021, który według zapowiedzi rozpocznie się we wrześniu w normalnych 
stacjonarnych warunkach. Pamiętajcie również, że wakacje to nie tylko okres wypoczynku, ale także 
czas poznawania nowych ludzi i rozwijania zainteresowań. Odkrywajcie i rozwijajcie swoje talenty 
i pasje – to świetna zabawa, a wakacje nadają się do tego idealnie!  

Dziękuję Wam jeszcze raz i w imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 
życzę wspaniałych i bezpiecznych wakacji. 

Dyrektor szkoły 

Rafał Pastwa 


