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Drodzy Rodzice, 

 

rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Mam nadzieję, że powrót do systemu stacjonarnego           

już się nie zmieni. Powrót po nauczaniu zdalnym zobowiązuje mnie Dyrektora Szkoły                

do wykonania zaleceń Ministra Edukacji i Nauki. Wykonanie ich wymaga pomocy między 

innymi Państwa – Rodziców. W związku z powyższym bardzo proszę o udzielanie odpowiedzi 

na załączone ankiety: 

a) ankieta służąca organizacji zajęć wspomagających po powrocie uczniów do szkoły       

po nauczaniu zdalnym (dotyczy tylko klas 1, pozostałe klasy były ankietowane                 

w czerwcu), 

b) ankieta diagnozująca, mająca służyć modyfikacji programu wychowawczo – 

profilaktycznego (dotyczy klas II, III, i IV), 

c) deklaracja dotycząca szczepień dziecka przeciw Covid 19 (dotyczy wszystkich klas). 

Na stronie szkoły www.tech3.malbork.pl umieściłem pakiet informacyjny dotyczący szczepień 

opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i szkołę. Na podstawie otrzymanych od 

Państwa decyzji umieszczonych w deklaracji podejmę dalsze działania, o czym powiadomię                       

w e-dzienniku. 

 

Szanowni Państwo, 

 

od 28 czerwca 2021 r. na terenie szkoły prowadzony jest remont mający na celu m.in. 

dostosowanie szkoły do aktualnych przepisów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Niestety, nie wszystkie prace zostały przez wykonawcę zakończone w 

terminie do 31 sierpnia - zgodnie z zapisami umowy przetargowej. Szkoła rozpoczyna 

działalność 1 września w nieco zmienionej organizacji zajęć na okres do około 3 tygodni. 

Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem. Kilka sal zostało wyłączonych, a w zamian nich 

zajęcia odbywać się będą w salach użyczonych przez II LO (szkołę obok). Zapewniam Państwa,            

że zmiana organizacji nie wpłynie na realizację podstawy programowej i zaplanowane działania 

skierowane do ucznia.  

Dla mnie jako Dyrektora Szkoły zawsze było najważniejsze dobro i rozwój dziecka - teraz też 

tak będzie. Kadra pedagogiczna wraz z pozostałymi pracownikami zrobi wszystko, aby 

uciążliwości było jak najmniej.  

Zawsze mogłem liczyć na Rodziców, tym razem także proszę Państwa o zaufanie i zrozumienie 

sytuacji. 

 

 

 

       Jan Stawicki - Dyrektor Szkoły 
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