
                                                                                      Warszawa, 1 września 2020 r. 

Szanowni Państwo, 

 
Drodzy Uczniowie! 

 

Tradycyjnie 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Inauguracja 
roku szkolnego 2020/2021 będzie przebiegała inaczej niż zwykle. Z 
uwagi na kwestie bezpieczeństwa musimy na jakiś czas zrezygnować ze 
szkolnego zwyczaju organizowania dużych uroczystości.  

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły 
harmonogramem będą zorganizowane spotkania z  wychowawcami, 
podczas których zostaną przekazane uczniom najważniejsze informacje 
dotyczące organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć oraz 
nowe procedury bezpieczeństwa związane z obecną sytuacją 
epidemiologiczną. 

Jeśli wszyscy członkowie społeczności szkolnej – uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi – w sposób 
zdyscyplinowany i konsekwentny   będziemy  przestrzegać procedur,  
pobyt  w szkole będzie  bezpieczny. 

W związku z tym,  zwracam się do Państwa z prośbą o wyczulenie dzieci  
na kwestie bezpieczeństwa i zapoznanie ich z wprowadzonymi 
zasadami. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest tu nieodzowne  .  

Wierzę głęboko, że mimo trudnej sytuacji, w  której się znajdujemy, uda 
nam się rozpocząć i  zakończyć bezpiecznie rok szkolny. 

Drodzy Uczniowie! 

Każda uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego to niezwykle ważny 
moment. Wszyscy, przychodzimy do szkoły z sercami pełnymi nadziei. 
Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjałów oraz 
ciekawości świata, która w Was drzemie. Chcemy, aby nauka była dla 
Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do 
spełnienia Waszych marzeń. Stefan Żeromski napisał: „Nauka jest jak 
niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. 
Nie mogę więc złożyć Wam lepszych życzeń niż te, abyście nigdy nie 
przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk 



oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania 
zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego nastawienia. 
Sumienność, pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do 
wyznaczonych celów. 

Jednocześnie chciałabym życzyć nauczycielom wytrwałości i satysfakcji. 
Stanowicie przykład dla uczniów, często to Wy jako pierwsi zauważacie 
ich talenty i predyspozycje. Niech nie zabraknie Wam dobrego humoru, 
kreatywności i chęci rozwijania talentów naszych uczniów. 

Rodzicom życzę dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami                                     
i wychowawcami. Niech  zaowocuje ona sukcesami  dzieci i przyniesie 
wiele powodów do zadowolenia. 

Mamy aż 10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od siebie i inspirować. 
Korzystajmy z okazji, że jesteśmy tu wszyscy razem, cieszmy się 
wspólnie spędzanym czasem i na każdym kroku okazujmy sobie 
życzliwość. 

 

Uroczyście ogłaszam rok szkolny 2020/2021 za otwarty! 

 

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Szerszeń 

dyrektor szkoły 

 


