List Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.
Dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wszyscy wyobrażaliśmy sobie zupełnie inaczej... Piękny, doniosły moment, uroczystość w sali gimnastycznej, podziękowania,
nagrody… Niestety, przyszło nam zmierzyć się z sytuacją nikomu nieznaną i zupełnie nową. Epidemia w kraju i na świecie spowodowała, że jesteśmy zmuszeni pożegnać się
w bardzo nietypowy sposób…
Za nami kolejny rok, rok szczególny i bardzo trudny dla Was drodzy Uczniowie, Waszych Rodziców i nas Nauczycieli. W marcu wszyscy zostaliśmy rzuceni na głęboką
wodę. Czas zdalnej nauki okazał się być ogromnym wyzwaniem.
Drodzy Uczniowie, za Wami długie miesiące nauki, z pewnością z czasem brakowało wam już sił i cierpliwości, kiedy siedzieliście z nosem w książkach lub przed
monitorem komputera. Za chwilę wyczekane wakacje, okres wypoczynku i zabawy. Życzę Wam, aby pomimo wielu ograniczeń i zakazów, związanych z epidemią były one
udane, radosne i pełne wrażeń. Ciesząc się nimi nie zapominajcie o zdrowiu oraz bezpieczeństwie swoim i innych.
W szczególny sposób chcę pożegnać uczniów klas 8 – Absolwentów naszej szkoły. Rozstania nigdy nie są łatwe, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach. Mam nadzieję,
że będziecie wracać myślami do tej „starej, poczciwej TRÓJKI” i do lat, wspólnie w niej spędzonych. To przecież właśnie tu przeżywaliście chwile radości i szczęścia. Były
sukcesy w nauce i w sporcie, wspaniały BAL KLAS 8 w styczniu 2020 r. Oczywiście jak wszędzie, zdarzały się także nieporozumienia, konflikty i problemy, lecz szybko
były rozwiązane i zażegnane.
Życzę Wam moi drodzy, aby od 1 września doświadczenie zdobyte w naszej szkole dodawało Wam odwagi, siły wiary w siebie i we własne możliwości, aby pomagało Wam
dotrzeć do wyznaczonego celu w nowej szkole. Niech sprosta ona Waszym oczekiwaniom. Pamiętajcie, szkoła to dla młodego człowieka najlepsze miejsce na ziemi.
Docenicie to i przekonacie się o tym, będąc już dorosłymi ludźmi.
Drodzy Nauczyciele, za Wami niezwykle intensywny, wyczerpujący i bardzo nerwowy rok szkolny. Pragnę życzyć Państwu spokoju, odpoczynku, zrozumienia dla Waszych
działań, radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zdecydowanie mniej stresu.
Słowa szczerych podziękowań kieruję do Rodziców - za wyrozumiałość i życzliwość, wspieranie nauczycieli w procesie kształcenia na odległość. Bez Państwa pomoc
i wsparcia nie dalibyśmy rady. Bardzo dziękuję za działania i zaangażowanie w życie szkoły w mijającym roku szkolnym.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo, do zobaczenia we wrześniu. Pokładam nadzieję, że spotkamy się wszyscy w szkolnych murach już bez epidemii, cali i zdrowi,
wypoczęci, z nowymi siłami do nauki oraz pracy.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie

