
Szanowni Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni 

Drodzy Absolwenci i Słuchacze  

 

Nadszedł dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020, już tylko kilka chwil dzieli Nas od 

wytęsknionych, upragnionych wakacji. Zanim jednak to nastąpi, pozwólcie na chwilę 

refleksji.  

Ten rok szkolny był dla wszystkich szczególny. Rozpoczynając naukę we wrześniu snuliśmy 

plany, wizje. Uczniowie rozpoczynający naukę w nowych zawodach niepewnie podchodzili 

do zadań, wyzwań, wymagań. Z zaangażowaniem podeszliście do zajęć w pracowniach 

szkolnych i pod czujnym okiem nauczycieli kształtowaliście specjalistyczne umiejętności 

zawodowe.   

W I semestrze z powodzeniem realizowaliśmy zamierzenia i cele określone  we wrześniu. 

Niestety życie jest nieprzewidywalne i w II semestrze zmieniliśmy plany i metody 

nauczania/uczenia się. Dla nas profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia i życia 

człowieka, dbanie o zdrowie to cel najwyższy. Stan epidemii spowodowany COVID-19 

pokazał, że  uczyć się można w każdych warunkach i od marca wszyscy: nauczyciele, 

słuchacze uczyli się uczyć zdalne, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość. Wróćmy do tych rozterek, trudności, wątpliwości, pytań: Jak nauczę się 

umiejętności praktycznych? Jako dyrektor mam świadomość, że Wszyscy wykonali dużą, 

ale jakże satysfakcjonującą  pracę.  

Dziękuję Nauczycielom za zaangażowanie, wspieranie słuchaczy, okazywaną życzliwość  

i wyrozumiałość. To dzięki Państwa pomysłom i  inspiracjom możliwe było prowadzenie 

zdalnego nauczania.  

Dziękuję Słuchaczom, którzy zawsze otwarci na współpracę wspierali się wzajemnie  

w trudnych chwilach, byli dociekliwi, systematyczni i obowiązkowi.  

Wszyscy realizując jednocześnie trudne obowiązki rodzinne,  gospodarowali czasem tak, aby 

jak najlepiej nauczać i uczyć się. 

 Drodzy Absolwenci, do was po raz ostatni kieruję słowa. Opuszczacie mury szkoły, myślę, 

że  wynieśliście ze szkoły nie tylko wiedzę merytoryczną, wysokie umiejętności zawodowe, 

etyczne,  ale także mnóstwo doświadczeń, wspomnień i pięknych chwil. Jeszcze przed 

niektórymi z Was egzamin zawodowy. Wierzę, że podołacie zadaniom egzaminacyjnym  

i 31 sierpnia wszystkim razem z Panią kierownik szkolenia praktycznego  wręczymy dyplomy 

zawodowe.  



Dziękuje Pracownikom administracji i obsługi za codzienną realizację obowiązków 

zawodowych.  

Kończąc, posłużę się słowami św. Augustyna: „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego 

człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją 

posiada!!!….” 

Życzę udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji.  

Do zobaczenia w stacjonarnym nauczaniu od września. 

 Małgorzata Szyszkowska  

Dyrektor  

 

 

 

 


