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zakończyliśmy trudny rok szkolny. W związku z pandemią od marca 2020 r. trwała nauka 

zdalna. Serdecznie dziękujemy Wam za współpracę i współorganizowanie nauki w tym czasie. 

Sposób nauczania metodą zdalną mógł zaistnieć dzięki dobrodziejstwu internetu oraz 

komputerów. Wasze dzieci bardzo chętnie korzystają ze smatfonów, tabletów i innych narzędzi 

służących do używania internetu. Oprócz wszystkich utrudnień jakie przyniosła nam domowa 

izolacja wynikająca z panującej epidemii, uczniowie mieli możliwość wykorzystania swoich 

umiejętności komputerowych w nauce. Nauczyciele dbali także o to, by mogli swoje zdolności 

udoskonalić i poszerzyć.  

Nasz świat rozwija się bardzo szybko. Bez znajomości komputera i internetu nie da się żyć. 

Niedługo wszystkie zakupy, sprawy urzędowe, bankowe a nawet medyczne będzie można 

załatwiać tylko drogą elektroniczną. Bardzo leży nam na sercu przyszłość Waszych dzieci, więc 

chcielibyśmy wyposażyć je w wiedzę, która pozwoli im dobrze przeżyć dorosłe życie. Musimy 

uczyć ich coraz to nowych możliwości, jakie oferuje nam świat internetu. Nie damy rady tego 

zrobić bez Waszego wsparcia, ponieważ do nauki potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Bez niego 

nie jesteśmy w stanie nauczyć i wyćwiczyć niezbędnych informatycznych umiejętności. 

Obecnie istnieje wiele możliwości i udogodnień pozwalających zakupić uczniom dobry, 

markowy komputer, laptop lub tablet, m.in. wiele sklepów oferuje zakupy na raty 

oprocentowane 0%, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą 

skorzystać z dofinansowania PFRON. Bardzo Was do tego zachęcamy! Zapewni to Waszym 

dzieciom większe możliwości zdobycia niezbędnych umiejętności, koniecznych w ich 

dorosłym życiu i zwiększy komfort uczenia się. Oczywiście szkolni informatycy służą pomocą 

w wyborze odpowiedniej oferty, a psycholog i pedagog mogą pomóc w załatwieniu 

niezbędnych formalności (np. w PFRON). 

Bez względu na to, jak będzie wyglądał nadchodzący rok szkolny, zdolności posługiwania 

się komputerem będziemy ciągle rozwijać i udoskonalać, korzystając z doświadczeń minionego 

czasu. Tylko w ten sposób umożliwimy Waszym dzieciom dobry start w dorosłe życie!  

Życzymy spokojnych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!   
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