
 
 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele z zachodniopomorskich szkół, 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie! 

Dobiega już końca roczny trud kształcenia charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania 

umiejętności. Rok szkolny 2020/2021 był trudny ze względu na pandemię. Wszyscy 

musieliśmy dostosować się do wymogów kształcenia na odległość, a to wymagało od nas wielu 

wyrzeczeń, konsekwencji i mobilizacji. 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, 

wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku z pandemią koronawirusa uniemożliwiły 

Wam wszystkim pracę w, normalnym dla szkoły, trybie stacjonarnym na przestrzeni niemal 

całego roku nauki. Dlatego tym bardziej dziękuję za włożony trud w pracę z dziećmi, 

szczególnie podczas nauczania w formie zdalnej, za życzliwość wobec uczniów i niezwykłą 

troskę o kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi powierzonych Waszej opiece.  

Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku. 

Szanowni Rodzice, 

dziękuję Wam za zaangażowanie we współpracę ze szkołą. Dzięki pracy, którą wkładacie  

na co dzień w wychowanie swoich dzieci, stają się one coraz lepszymi i dojrzalszymi ludźmi. 

Dziękuję również, że w ostatnim czasie wykazaliście się ogromną cierpliwością,  

mierząc się niekiedy z trudną rolą Nauczyciela, wspomagając go w nauczaniu zdalnym.  

Bez Waszej pomocy szkoła nie mogłaby zrealizować wielu przedsięwzięć. 

Drodzy Uczniowie, 

należą się Wam wyrazy uznania za mobilizację, odpowiedzialność i samodzielność,  

na jaką musieliście się zdobyć podczas nauki w domu. Doceniam, jak wiele wyrzeczeń  

i zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, ile czasu musieliście spędzić  

przy monitorze komputera oraz ile stresu mogła sprawiać edukacja zdalna. Tym bardziej 

gratuluję wszystkich indywidualnych sukcesów i osiągnięć. Życzę Wam, aby letni 

wypoczynek był ciekawy i inspirujący, a nade wszystko bezpieczny. Wykorzystajcie ten czas 

kreatywnie, poszukując na przykład nieznanych, ciekawych miejsc w naszym województwie. 

Przy okazji zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Nieodkryte Zakątki Regionu”. 

Szczegóły organizowanego przeze mnie przedsięwzięcia umieszczone zostały na naszej stronie 

internetowej. 



Zachęcam również do zapoznania się z pakietem informacyjnym dotyczącym bezpiecznego 

wypoczynku, który dostępny jest na stronie kuratorium oświaty w zakładce  

Rodzice i uczniowie -> Wypoczynek. Chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę  

na wytyczne i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  

oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

                                                                              

                                                                             Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku, 

                                                                               Zachodniopomorski Kurator Oświaty 

 

                                                                                      

                                                                                      Magdalena Zarębska–Kulesza 


