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Starachowice, 1 września 2020 roku 

 

 

Szanowni Uczniowie, Szanowni Nauczyciele i Rodzice. 

 Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 czas zdobywania wiedzy, doświadczeń i  nowych 

wyzwań. Po raz pierwszy jednak - 1 września nie możemy stanąć wszyscy na uroczystym apelu, 

porozmawiać o planach i zmianach jakie czekają nas w nowym roku szkolnym. Niestety z powodu 

pandemii, która ogarnęła cały świat, nauka i praca odbywać się będą w zaostrzonym reżimie 

sanitarnym. 

 Wszystkie placówki oświatowe, administrowane przez gminę, zostały przygotowane  

do pracy, w tym wyjątkowo trudnym okresie, zgodnie z wymogami określonymi  

przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Szkoły i przedszkola otrzymały wymagane środki ochrony osobistej oraz urządzenia i płyny  

do dezynfekcji. Prowadzenie nauki w czasie pandemii to duże wyzwanie dla nas wszystkich. 

Przekonaliśmy się o tym prowadząc zdalne nauczanie. Wszyscy otrzymaliśmy trudną lekcję pokory  

i odpowiedzialności. Dziękuję Wam za to, że sprostaliście temu wyzwaniu. 

W ostatnich latach starachowickie szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt 

komputerowy, do użytku oddaliśmy nowe pracownie przedmiotowe, boiska sportowe, 

wyremontowaliśmy i doposażyliśmy stołówki szkolne. W minionym roku szkolnym  

dla szkół zakupiono ponad sto laptopów i tabletów. 

Przed nami kolejny egzamin z odpowiedzialności. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji 

wracamy do stacjonarnego nauczania. Dla nas wszystkich to nowa rzeczywistość w jakiej przyszło 

nam egzystować. 

W tym roku w sposób szczególny musimy zwrócić uwagę nie tylko na kreatywny rozwój 

uczniów, ale także zadbać o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Naszym celem jest, aby powrót do szkół, 

po tej wyjątkowo długiej przerwie odbył się w sposób przemyślany i bezpieczny. 

Dotychczas szkoła to miejsce ważne dla uczniów, do którego chętnie przychodzą, spotykają 

się z rówieśnikami, odkrywają i rozwijają swoje talenty i mam nadzieję, że tak pozostanie i dzięki 

odpowiednim działaniom ograniczymy ryzyko pandemii. 

 



W nowym roku szkolnym Uczniom życzę, aby był to czas spokojny, aby pomimo tych 

trudnych realiów, obfitował w sukcesy edukacyjne. Nauczycielom i Rodzicom życzę dobrej 

współpracy, cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie. Dyrektorom życzę samych dobrych 

decyzji i pozytywnych wyborów. Wszystkim nam życzę - dużo zdrowia. 

 

 

 

                                                                                 Z wyrazami szacunku 

                                                                                     Prezydent Miasta 

                                                                                     Marek Materek 

 


