Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice i Grono Pedagogiczne!
Rok szkolny 2019/2020 to rok wyjątkowo trudny, rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom
i wyzwaniom. To czas wytężonej nauki i pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów.
W tym roku szkolnym uczniowie naszego Zespołu Szkół osiągali znaczące sukcesy w licznych konkursach i zawodach
sportowych. Za jakość naszej pracy i osiągane wysokie wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym i egzaminach
zawodowych otrzymaliśmy Srebrną Tarczę Techników, a tym samym znaleźliśmy się w gronie najlepszych techników
w Polsce i w województwie warmińsko – mazurskim, otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Wiernej Dziedzictwu a także
znaleźliśmy się w czołówce najbardziej usportowionych szkół naszego województwa. Nie sposób wymienić dziś wszystkich
konkursów, otrzymanych dyplomów i pucharów, ale za wszystkie serdecznie dziękuję.
Drodzy Uczniowie,
Od 25 marca tego roku zdobywaliście oprócz wiedzy także umiejętność organizowania oraz planowania swojej pracy.
Z dniem rozpoczęcia nauki zdalnej odpowiedzialność za proces dydaktyczny spadła również na Was. Brak bezpośredniego
kontaktu z nauczycielami, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach, brak kontaktu z zespołem klasowym – to aspekty,
które okazały się niezwykle trudne dla wszystkich. Grono Pedagogiczne zostało również postawione przed zadaniem,
którego dotychczas w polskiej edukacji nikt jeszcze nie doświadczył. W bardzo krótkim czasie musieliśmy nauczyć się
pracować z Wami na odległość. Cieszę się, że wspólnie udało się nam pokonać pojawiające się trudności, również te
technologiczne. Dziś mogę pogratulować Wam wyników w nauce, zdobytych nagród oraz wyróżnień. Jak pisał poeta
Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i my wszyscy doskonale to wiemy.
Szanowni Rodzice!
Przede wszystkim chciałabym podziękować Państwu za trud włożony w realizację obowiązku nauki Waszych dzieci.
Jestem wdzięczna, że w tych niecodziennych okolicznościach nauki, byliście Państwo przy i dla swoich dzieci.
Dziękuję Wam, że poprzez swoje zaangażowanie i pracę uczestniczycie w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej
Szkoły.
Szanowne Grono Pedagogiczne
Dziękuję Państwu za pracę, w tym niezwykłym roku szkolnym. Dziękuję za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz
edukacji. Rok szkolny 2019/2020 był dla nas wszystkich rokiem szczególnym, rokiem, naznaczonym nowymi wyzwaniami
szczególnie tymi związanymi ze stanem epidemii w kraju. W bardzo krótkim czasie musieliśmy zmierzyć się z nauczaniem
na odległość, na nowo wypracować sobie metody i techniki pracy z uczniem a także zbudować własny warsztat pracy.
Dziękuję za Waszą otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Dziękuję, że otoczyliście pomocą i wsparciem każdego
ucznia. Niejednokrotnie w późnych godzinach wieczornych odpowiadaliście jeszcze na maile uczniowskie, poprawialiście
i odsyłaliście zadania, niezłomnie podejmowaliście trud dotarcia do swoich wychowanków. A wiem doskonale, że nie
zawsze było to łatwe. Jednocześnie jestem przekonana, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, jakie przyniosło ze sobą
czasowe ograniczenie zajęć w szkole, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Natomiast nowe narzędzia, metody pracy,
zdobyte umiejętności oraz kompetencje pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą wykorzystywane w procesie
nauczania i uczenia się.
Na nachodzące wakacje życzę Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice przede wszystkim udanego wypoczynku,
wspaniałej pogody i chwili zapomnienia od trosk dnia codziennego. Drodzy Uczniowie pamiętajcie jednak, by w tym
czasie przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje jak i innych.
DO ZOBACZENIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM
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