Rzeszów, 1 września 2021 r.
Drodzy Młodzi Przyjaciele, Uczniowie,
Szanowni Rodzice,
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy jednostek edukacyjnych!

Nadszedł długo wyczekiwany pierwszy dzień września. To dla nas wszystkich,
ale szczególnie dla społeczności szkolnej, dzień szczególny. W bieżącym, 2021 roku jest
to nie tylko data rozpoczęcia nauki, ale również przywrócenia stacjonarnej formy
edukacji po wielu miesiącach nauczania zdalnego czy hybrydowego. Szkoła powraca do
tradycyjnego, normalnego funkcjonowania, a wraz z nią tysiące rzeszowskich rodzin.
Niestety, pandemia wciąż panuje. Ze względu na nią wielu rodziców obawia się
ryzyka zakażenia dzieci. Także nauczyciele i pozostali pracownicy szkół,
co zrozumiałe, odczuwają lęk o to, co najważniejsze -- własne zdrowie. Zapewniam
wszystkich, że zastosowane przez Gospodarzy jednostek oświatowych przedsięwzięcia
sanitarne są adekwatne do panującej sytuacji, zaś przestrzeganie wytycznych i zaleceń
sanitarnych zagwarantuje ochronę przebywających w szkołach osób. Warto również,
w tym kontekście abyśmy czuli wspólną odpowiedzialność za siebie i korzystali
z przysługujących przywilejów.
Mam pełne przekonanie, że dzięki podjętym i wdrożonym rozwiązaniom
1 września 2021 r. będzie dniem pełnym uśmiechu i radości. Wierzę też głęboko, że
rozpoczynający się właśnie rok szkolny 2021/2022 okaże się już niebawem, bo zaledwie
za 10 miesięcy, pomyślny zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli, zaś
wszystkie ich plany i przedsięwzięcia się powiodą.
Drodzy Uczniowie,
Życzę Wam, by nadchodzący czas był ekscytującą, wspaniałą i pasjonującą
przygodą, która rozbudzi w Was ciekawość otaczającego świata oraz innych ludzi.
Niech przyjemnej pracy nad doskonaleniem swoich talentów towarzyszy radość
z nawiązywanych przyjaźni i zdobywanych doświadczeń, które rozwijają, ba – wręcz
uskrzydlają.
Szanowni Rodzice,
Przyjmijcie, proszę, serdeczne podziękowania za trud opieki nad dziećmi
w minionym czasie -- okresie edukacji zdalnej. Życzę Państwu satysfakcji
z funkcjonowania rzeszowskich jednostek oświatowych, a także organizacji procesu
dydaktyczno - wychowawczego w warunkach pandemii. Mocno wierzę, że szkoła

pozostanie dla Was partnerem wiarygodnym, godnym zaufania i stale wspierającym
w procesie wychowawczym.
Szanowni Nauczyciele,
Do Was kieruję wyrazy uznania dla profesjonalizmu, wysokich kompetencji
oraz umiejętności sprostania wyzwaniu przekazywania wiedzy, doświadczeń i postaw
w warunkach, które trudno określić jako stabilne. Życzę Wam sukcesów
w urzeczywistnianiu zamiarów, które będą służyć dobru uczniów, a także spełnieniu
zawodowemu.
Kończąc, pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że rozpoczynający się nowy rok
szkolny będzie stabilny, dzięki czemu wpłynie na to, by istotnie zwiększyć wpływ
odpowiedzialnych partnerów – Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i organu
prowadzącego - na organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w rzeszowskich
jednostkach oświatowych.

Z poważaniem

