
 

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! 

              Szanowni Rodzice! 

 

 

 

Rozpoczynamy  nowy rok szkolny w warunkach ciągle trwającej pandemii, 

która znacząco wpłynęła na nasze codzienne życie i zmusiła do przemodelowania zasad 

współżycia społecznego. Przed nami rok szkolny pełen wyzwań i wielu niewiadomych. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej 

opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które powinny pomóc bezpiecznie realizować 

zaplanowany proces edukacyjny i wychowawczy. Same procedury nie zagwarantują jednak 

bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Ważne, abyśmy wszyscy w tym trudnym 

czasie, zachowywali się odpowiedzialnie, empatycznie, z wrażliwością i zrozumieniem 

wobec drugiego człowieka. Pamiętajmy, że wobec tego zagrożenia wszyscy jesteśmy równi, 

mamy takie same obawy i niestety podobne szanse na zarażenie. Obecna sytuacja może być 

dla nas wszystkich swoistym testem z człowieczeństwa, próbą, która ma wykazać nasz 

stosunek do drugiej osoby, zdolność okazywania szacunku, tolerancji i zrozumienia. 

Szkoła to miejsce, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę, ale również wychowuje 

i kształtuje właściwe postawy społeczne. Rodzice są bardzo ważnym elementem tego procesu. 

To od dobrej współpracy nauczycieli i rodziców zależy, czy proces dydaktyczno-

wychowawczy będzie efektywny. Liczymy, że  tak jak w latach poprzednich, będziecie 

Państwo czynić starania, aby wspomóc działalność szkoły we wszystkich jej statutowych 

obszarach. Proszę Państwa o wyrozumiałość w aspekcie wprowadzanych zasad 

funkcjonowania szkoły, w tym tych, które ograniczają swobodę poruszania się w szkole. 

Zapewniam, że w obecnej naszej sytuacji lokalowej, wszystkie wprowadzone obostrzenia 

mają głębokie uzasadnienie i są podyktowane bezpieczeństwem nas wszystkich. 

      Przed nami pierwsze wspólne spotkanie podczas „Pikniku Rodzinnego” na który Was 

Rodzice 18 września serdecznie zapraszam. Program powinien być podany w tym tygodniu. 

Jeśli sytuacja nam pozwoli będziemy proponować Państwu wiele różnych propozycji spotkań 

integracyjnych i modlitewnych, abyśmy się mogli lepiej poznać a dzięki temu będzie i lepsza 

współpraca.  

 W zeszłym roku szkolnym przedstawiłem projekt zakupu nowej pracowni chemicznej 

i udało się zrealizować ten projekt. W tym roku szkolnym również chciałem przedstawić 

projekt na modernizacje pracowni komputerowej. Już z góry dziękuję wszystkim rodzicom za 

wsparcie tej inicjatywy poprzez wpłaty tej symbolicznej kwoty 50 zł. Nadal będę się starał 

pisać do Państwa raz w miesiącu krótki list w którym podzielę się co w danym miesiącu 

zadziała się w naszej szkole.   

Wszystkim życzę błogosławionego czasu! 

                                                                                                  Ks. Grzegorz Oleś 


