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Z kroniki przedszkolnej 

 
 

„WESOŁE WAKACJE ZACZĘŁY SIĘ DZISIAJ…”  

 30 czerwca przedszkolaki pożegnały przedszkole. W uroczystości zakończenia roku 

uczestniczyli zaproszeni rodzice. Za nami okres wspólnych zabaw i zajęć w naszej 

przedszkolnej sali, zakończony czasem trudnym,  w którym nie mogliśmy się zobaczyć – czas 

pracy zdalnej. Dziękujemy także bardzo serdecznie Rodzicom za ich wyrozumiałość  

i cierpliwość i za to, że tak dobrze wspierali swoje pociechy w tych ostatnich trudnych dla 

wszystkich miesiącach. Każdy przedszkolak otrzymał dyplom i nagrodę.  

 Przedszkolakom i Rodzicom życzymy słonecznych, pogodnych, bezpiecznych 

i roześmianych wakacji i dużo, dużo wypoczynku.  
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Z życia klas I-III 
 
 

UCZYMY SIĘ W DOMACH 

 

Rzeczywistość szkolna zmieniła się 25 marca 2020r. Od tego  dnia bowiem rozpoczęła 

się nauka zdalna, która stała się wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Już nie 

spotykaliśmy się w szkolnych murach… Zamknięcie szkół było jednym z działań  władz  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauczanie 

odbywało się w systemie zdalnym.  Mogliśmy się również spotykać on-line za pomocą aplikacji 

Meet.  25 maja, decyzją rodziców, część uczniów wróciła do sal lekcyjnych a pozostali nadal 

uczyli się w domach. Na krótko  spotkaliśmy się w murach naszej szkoły w dniu zakończenia 

roku szkolnego… To było również nietypowe zakończenie, bowiem uczniowie byli podzielenie 

na grupy, więc całe zespoły klasowe się nie spotkały, nie odbyła się również msza święta 

wieńcząca całoroczną pracę uczniów i pedagogów. Zaczęły się wakacje! 

 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

 

………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Alicja Olszak, Arleta Sierszulska 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Szkoły 

Cyryla Krajka 


