Sochaczew, dnia 1 września 2020r

Szanowni Nauczyciele i Rodzice,
Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie,
Inauguracja nowego roku szkolnego to czas, kiedy po wakacyjnym odpoczynku wracamy do szkoły, tworzymy nowe
plany i wyznaczamy cele. Jest to święto całej szkolnej społeczności przypominające, że głównym zadaniem szkoły jest
kształcenie i wychowanie ku wartościom. Mimo panującej w kraju epidemii, po blisko 4 miesięcznym okresie zdalnego
nauczania i wakacyjnej przerwie, powracamy do nauki stacjonarnej. Kształcenie na odległość nie zastąpi bowiem
bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej
przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Rozumiemy obawy rodziców i nauczycieli związane z
powrotem do stacjonarnych zajęć w szkole. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników a także
rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też MEN przygotowało odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia,
które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą nam na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji
działań i środków. Powstała możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej
szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Jako dyrektor mogę wprowadzić również w szkole dodatkowe środki
bezpieczeństwa.
Co nas czeka w edukacji w roku szkolnym 2020/2021.?

Oprócz realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2020/2021 mamy nadzieję
realizować nasze nowe projekty edukacyjne: Program Power w LO, program praktyk zagranicznych Erasmus + w
Technikum, 2 nowe projekty związane z kształceniem zawodowym oraz sprawdzone innowacje pedagogiczne. Radością
napawa nas fakt, że zgłosiliśmy 4 uczniów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od 14 lat Powiat Sochaczewski
realizuje program stypendialny wspierający uczniów uzdolnionych, który przewiduje między innymi, możliwość
uzyskania stypendium za wybitne wyniki w nauce, stypendium za wybitne osiągnięcia oraz stypendium za bardzo dobre
wyniki w nauce., Mam nadzieję, że już niebawem 22 uczniów naszych szkół zasili grono Stypendystów Starosty
Sochaczewskiego.
W naszej szkole młodzież uczyć się będzie w 20 oddziałach - 8 oddziałach LO i 12 oddziałach Technikum. Spośród 20
oddziałów 5 to oddziały uczniów klas pierwszych, których szczególnie gorąco chciałabym powitać w murach naszej
szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana typu szkoły to kolejne nowe doświadczenie i zupełnie nowa sytuacja. Drodzy
uczniowie klas pierwszych - wykorzystajcie dobrze czas na naukę, angażujcie się w życie szkoły, wnoście nowe pomysły
i inicjatywę, nie zaniedbujcie swojego talentu. Życzymy Wam, aby czas aklimatyzacji w szkole przebiegał bez zakłóceń i
abyście jak najszybciej znaleźli tu swój drugi dom.
Maturzystom roku 2021 życzę, aby maksymalnie wykorzystali czas nauki w szkole, by solidnie przygotować się do
matury. Uczniom szkół zawodowych, którzy w 2021 roku będą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
życzę również, aby we współpracy z nauczycielami prowadzącymi cały swój wysiłek włożyli w dobre przygotowanie do
egzaminu, bo to droga do pierwszego tytułu zawodowego.
Wszystkim uczniom życzę, aby zdobywanie wiedzy i kolejnych umiejętności niosło ze sobą radość i satysfakcję przy
zachowaniu w dobie epidemii wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Rodzicom życzę –owocnej współpracy ze szkołą, która warunkuje dobre efekty wychowawcze i osiągnięcia uczniów na
kolejnym etapie kształcenia.
Nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi życzę – uczniów poszukujących, mobilizujących do
nowatorskich, kreatywnych działań oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej.
Całej społeczności szkolnej oraz sympatykom i przyjaciołom szkoły w nowym roku szkolnym życzę dużo optymizmu,
realizacji ambitnych zamierzeń oraz zadowolenia z efektów pracy.
Pragnę również przypomnieć wszystkim o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o zakazie
używania na lekcjach telefonów komórkowych, obowiązku noszenia schludnego stroju szkolnego oraz przestrzeganiu
częstego mycia rąk, ich dezynfekcji oraz noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach i małych salach lekcyjnych
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Hanna Bonecka

