24-320 Poniatowa, ul. Szkolna 9
Tel./fax 81 820 46 79

www.sp.poniatowa.pl
email: sp@sp.poniatowa.pl

Szanowni Rodzice, drodzy Nauczyciele, kochani Uczniowie!
Z wielką radością witam Was wszystkich w murach naszej szkoły po ponad półrocznej przerwie.
Mam nadzieję, że dwa miesiące upragnionych wakacji upłynęło Wam pod znakiem spokoju i beztroski.
Cała społeczność szkolna pragnęła od dawna wrócić do normalnych, stacjonarnych zajęć, które przerwał
w połowie marca 2020 roku początek pandemii COVID-19. Organizując wtedy nauczanie zdalne
wkroczyliśmy w inną rzeczywistość. To bez wątpienia był trudny czas, z którym musieliśmy się
zmierzyć. W wyniku dużego zaangażowania nauczycieli, wyrozumiałości i pomocy rodziców oraz
wykorzystania nowych technologii: e-dziennika Librus i platformy G-Suite, udało nam się
z powodzeniem zakończyć rok szkolny 2019/2020. Wszyscy otrzymali promocję do wyższej klasy,
a wielu z Was uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce. Za włożony wysiłek najlepsi uczniowie otrzymali
nagrody książkowe od Szkolnej Rady Rodziców, karty podarunkowe sponsorowane przez firmę
Pawtrans oraz stypendia naukowe ufundowane przez burmistrza Poniatowej.
Z całą pewnością kolejny rok stawia przed nami nowe wyzwania ze względu na przedłużający się
okres pandemii. Wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i starać się funkcjonować dalej,
pokonując szereg nowych wyzwań. Wychodząc naprzeciw trudnościom Rada Pedagogiczna
w porozumieniu ze Szkolną Radą Rodziców, na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadziła
na terenie szkoły od 1 września szereg nowych procedur bezpieczeństwa, mających na celu
zminimalizowanie możliwości zarażenia się wirusem oraz wypracowanie konkretnych działań na
wypadek wykrycia go na terenie szkoły. Kolejnym wyzwaniem, któremu w tym roku szkolnym musimy
sprostać jest remont starego budynku szkoły wraz z rewitalizacją otoczenia.
To, czy będziemy spotykać się w szkole w dłuższej perspektywie zależy tylko i wyłącznie od
naszej wspólnej odpowiedzialności i przestrzegania reżimu sanitarnego. Pandemia COVID-19 zmusiła
nas do modyfikacji planu nauki i pracy. W celu zminimalizowania kontaktu między uczniami
wprowadziliśmy zróżnicowanie godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych, a także przypisaliśmy uczniów
danego zespołu do konkretnej klasopracowni. Jeśli chcemy, by nauka odbywała się w szkole, proszę Was
o bezwzględne przestrzeganie przyjętych procedur bezpieczeństwa oraz najwyższych standardów
higienicznych. Pamiętajcie, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność za swoje zdrowie, zdrowie kolegów,
rodziców, dziadków, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
Z uśmiechem witam w naszej szkole najmłodszych uczniów, pierwszoklasistów. To dla was
początek długiej, szkolnej przygody. Zapewniam Was, że po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole
jak w domu, bo tutaj wszyscy jesteśmy jedną, wspierającą się rodziną.
Pierwszego dnia nowego roku szkolnego, życzę Wam drodzy Uczniowie, bardzo dobrych ocen,
rozwijania zainteresowań, nawiązywania nowych przyjaźni i uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach
edukacyjnych i konkursach. Życzę Wam, aby czas spędzony w szkole był nie tylko radosny, ale także
pracowity, bo wtedy istnieje duża szansa na osiągniecie wielu sukcesów.
Rodzicom życzę zadowolenia ze swoich pociech, ale również dobrej współpracy z gronem
pedagogicznym i dyrekcją. Wspólny wysiłek włożony w rozwój szkoły, będzie w przyszłości gwarantem
sukcesów osobistych osiąganych przez naszych uczniów i absolwentów.
Wam drodzy nauczyciele życzę dużo cierpliwości, wytrwałości i pasji w wykonywaniu
powierzonych zadań. Proszę, żebyście również w tym roku szkolnym służyli wsparciem, radą, wiedzą
i doświadczeniem. Niech nie zabraknie Wam dobrego humoru, kreatywności i chęci rozwijania
własnych umiejętności, szczególnie tych z zakresu nowoczesnych technologii IT.
Pracownikom administracji i obsługi życzę spokojnej i efektywnej pracy. Szczególnie w okresie
pandemii macie do spełnienia bardzo ważną rolę w utrzymania porządku i szkolnego ładu.
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