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Szanowni Państwo, Drodzy  Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, 
Uczniowie i Rodzice 

  
 
Rozpoczynamy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku 
i  wytchnienia od  obowiązków szkolnych.  
 
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  
w połowie marca Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało o zawieszeniu 
tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
Zdalne nauczanie było dużym wyzwaniem. Wymagało od nauczycieli kreatywności oraz 
wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Od uczniów  przyzwyczajenia  
się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Od rodziców większego niż 
dotychczas  wsparcia dzieci oraz ściślejszej współpracy ze szkołą.  
 
W mojej ocenie ten trudny „egzamin” w  Zespole Szkół w Dzietrzkowicach wszyscy zdali 
celująco. 
 
W związku z tym wszystkim, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem  
i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku                                        
i uznania.   
 
Dziękuję nauczycielom, uczniom, rodzicom. Do Was wszystkich kieruję słowa  wyrażające 
wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań 
związanych ze zdalnym nauczaniem. Dziękuję, że w tym trudnym czasie, chociaż  daleko            
potrafiliście być blisko siebie, motywować się wzajemnie, wspierać, pomagać .  
 
Gratuluje Wychowankom i Uczniom. Wszyscy otrzymali promocje do klasy programowo 
wyższej w większości osiągając wyniki, które napawają optymizmem. 
Gratuluje ósmoklasistom. Drodzy absolwenci, koniec szkoły podstawowej. Przed Wami 
nowe wyzwania, nowe doświadczenia, nowe szkoły. Życzę Wam życiowych sukcesów. Życzę 
Wam powodzenia w zdobywaniu zamierzonych celów.  
 
Pan Minister Edukacji Narodowej  w liście skierowanym do szkół napisał miedzy innymi: 
 
„Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,  
w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami  
i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na 
przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane 
podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane               
w procesie nauczania i uczenia się.   
 
Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do 
szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze                              i 
najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do 
nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.” 
 



 

To słowa pełne optymizmu i wiary w rychłe nadejścia normalności. Wszyscy  czekamy na 
nowy rok szkolny organizowany w tradycyjnym, stacjonarnym trybie. 
 
Wszystkim życzę spokojnego, zdrowego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 
Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły oderwać się  od codziennych obowiązków    
i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym.  
 
Bezpiecznych, zdrowych i udanych wakacji !!! 

 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Marek Lis  
Dyrektor ZS Dzietrzkowice 

 
 
 
 
Szanowni Państwo, Drodzy  Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice 
 
Zachęcam do śledzenia naszej szkolnej strony www. Będziemy się starać umieszczać tu 
wszystkie aktualne informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki, a pod koniec 
wakacji organizacji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021  
 


