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Koniec roku już się zbliża, idzie do nas szybkim krokiem. 
Szkolny rok się zaraz skończy. Ten, co innym wszak był rokiem. 

Wrzesień, grudzień, nawet luty - życie  sprawnie się toczyło. 
Wirus nagle do nas dotarł, wszystko szybko  się zmieniło. 

Zamiast w ławkach siedzieć cicho, pisać testy i sprawdziany 
Musieliście zostać w domu, znaleźć sposób na te zmiany. 

Jednym poszło to, jak z płatka, inni mieli ciut pod górkę. 
Jedni wpadli w rytm nauki, inni z trudem mają dwójkę. 

Nauczyciel, rodzic, uczeń - każdy przeżył szok i zmianę. 
Część za nowym poszła szybko, część wspomina to, co znane. 

Wielkie brawa się należą całej szkolnej społeczności, 
Że daliśmy sobie radę, w nowej tej rzeczywistości. 

Dla rodziców za ich trud, za obecność w życiu dzieci 
Za mierzenie się co rusz, z tym, co w życia wpadło sieci. 

A dla uczniów 100 medali, za tych wyzwań nowych wiele. 
Za zadania, lekcje w sieci, za on- line z nauczycielem. 

Nauczycielom też wypada, ukłon złożyć dziś głęboki. 
W wirtualnym świecie wiedzy, żaden nie wziął się pod boki. 

Wysyłali zadań setki, swoją pocztę wciąż sprawdzali. 
W ciągłej byli gotowości - po nowemu nauczali. 

Cały Zespół Wspierający był dostępny dla każdego. 
Wciąż próbując kryzys zmieniać - w coś 
pozytywnego.  

Wiadomości sto w LIBRUSie, zachęt dużo, 
namawiania. 
Żeby każdy uczeń zechciał - wykonywać swe 
zadania. 

O Dyrekcji nic nie wspomnieć, to popełnić grzech śmiertelny. 
Zarządzanie "zdalną szkołą" to wysiłek niewymierny. 

Poukładać wszystko tak, by działało jak w zegarku, 
Trzeba spać iść o północy, wstawać wcześnie o poranku. 

To już było i minęło. Już za nami ten czas nowy. 
Dziś mówimy "dobrze poszło". Podnosimy w górę głowy. 



Spójrzmy w przyszłość dziś odważnie. Żaden wirus nas nie 
złamie. 
Damy radę!!!  Choć uściski - przesyłamy wirtualnie. 

Dobrych dni, dobrego czasu - wszak wakacje są przed Nami 
Dziś żegnamy ten rok szkolny. A we wrześniu zaczynamy. 

Bądźcie cali, zdrowi bądźcie. Zasad nowych przestrzegajcie. 
Każdy dzień, przygodę każdą - wciąż bezpiecznie przeżywajcie. 

 

W Imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 258 im. J. Jasińskiego, wszystkich 
Wychowawców, Nauczycieli, Zespołu Wspierającego, Nauczycieli Wspomagających 

pragniemy serdecznie 
podziękować Rodzicom i Uczniom 

za wspólny wysiłek i trud w tym szczególnym roku szkolnym.  

Zaczął się zwyczajnie, kończymy go w zupełnie nowej rzeczywistości. 
W rzeczywistości, której każdy z nas potrzebował się nauczyć, którą 
potrzebowaliśmy oswoić, na  którą każdy szukał swojego sposobu. 

Udało nam się! 

Jak zawsze było czasem trudno, czasem wesoło, czasem z górki, czasem bardzo 
mocno pod górkę. 

Takie jest przecież życie. 

Gratulujemy wszystkim, którzy kończą ten rok szkolny z sukcesami, wyróżnieniami, 
pochwałami. 

Tym, którzy potrzebują więcej czasu, żeby te sukcesy odnosić życzymy wytrwałości i 
wyciągania cennych wniosków ze zdobywanych  doświadczeń. 

Chcemy powiedzieć Wam wszystkim i każdemu z osobna, że każdy kryzys jest 
również szansą.  

Na zmianę, na odkrywanie czegoś nowego o sobie, na rozwój. Skorzystajcie z tego. 

Za kilka dni zaczną się wakacje. Co tu dużo mówić... 

Po prostu odpocznijcie... Każdy od tego, z czym było mu najtrudniej. 
Nabierzcie sił, odbudujcie zasoby Waszej energii, zadbajcie o siebie! 

 

Pozdrawiamy serdecznie 

Grono Pedagogiczne 
SP 258 w Warszawie 

 


