
 

 
Pabianice, 26.06.2020 

 Drodzy Uczniowie Jedynki !  

  Rok szkolny dobiegł końca. Jednak nie możemy tradycyjnie spotkać się, 
podziękować, pogratulować, wręczyć nagród i dyplomów.  
Już  dziś odbieracie szkolne świadectwa, na których wielu z Was zobaczy bardzo dobre 
oceny, a niektórzy nawet piękny biało – czerwony pas, który symbolizuje świadectwo 
z wyróżnieniem. 
  Był to dla nas wszystkich rok niezwykle trudny i wyjątkowy, bowiem przyszło nam 
się mierzyć ze zdalną edukacją wynikającą z sytuacji pandemicznej w naszym kraju.  
Od kilku miesięcy uczyliście się w domu, a nauczyciele wiedzę i umiejętności starali się 
przekazać Wam poprzez komunikatory, maile i platformy edukacyjne. 
Wiem, że często było Wam ciężko, że trudno było się zmobilizować do nauki,  
że tęskniliście za kolegami i koleżankami, a niektórzy także za Swoimi nauczycielami. 
  Zdalne nauczanie przyniosło jednak mimo wszystko troszkę korzyści. Wszyscy 
zaczęliśmy biegle posługiwać się technologią komputerową, a dzieciaki i nasza 
młodzież często są w tej dziedzinie dużo sprawniejsze od nas dorosłych.  

Poza tym niektórzy uczniowie wykazali się niezwykłą obowiązkowością, 
systematycznością i aktywnością na zajęciach online, za co należą się pochwały  
i słowa uznania. 

Przed Wami upragnione wakacje, które pozwolą Wam na odpoczynek,  mam 
nadzieję, że w szczególności od komputera. Życzę wszystkim mnóstwo słońca, 
ciekawych wypraw, zabaw  i uśmiechu. 

 Jestem przekonana, że zdrowi i wypoczęci staniecie we wrześniu w progach 
naszej kochanej JEDYNKI.  

 
Szanowni Rodzice ! 

  W imieniu własnym i całej kadry pragnę Państwu podziękować za ten trudny 
rok szkolny. Rok, który wymagał od Państwa wiele pracy i czasu poświęconego 
dzieciom, aby wesprzeć je w nowej i nietypowej dla wszystkich sytuacji.  Zdaję sobie 
sprawę, że często było to frustrujące, wymagało reorganizacji codziennego życia 
i pracy zawodowej.  Wasze odpowiedzialne podejście było jednak nieocenionym 
wsparciem  zarówno dla Waszych dzieci , jak i nauczycieli, którzy starali się jak najlepiej 
planować i organizować pracę z uczniami.  
Bywało ciężko,  jednak wsłuchiwaliśmy się w Wasze uwagi i sugestie, staraliśmy się 
reagować i wprowadzać niezbędne modyfikacje naszej pracy. Cieszą mnie 
niezmiernie przesyłane przez Państwa tak ważne dla nas słowa wsparcia 
 i podziękowania. 
    Życzę Państwu choć odrobiny letniego wypoczynku, relaksu, oderwania się  
od wirtualnego świata zdalnego nauczania, czasu dla Siebie, bliskich i przyjaciół.  

A za dwa miesiące zapraszam do JEDYNKI, w której jestem przekonana 
wrócimy do tradycyjnego nauczania Waszych dzieci.   
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