Jak upłynął rok 2020 w Szkole Podstawowej nr 2
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim?
Koniec roku, to z reguły czas rozliczeń i podsumowań. Mijający rok, był rokiem
niełatwym. Praktycznie od początku do końca upłynął w cieniu pandemii, która zaskoczyła
wszystkich.
Rok 2020, to również rok bardzo trudny dla polskich szkół. Zdominowany przez
nauczanie zdalne, do którego byliśmy nieprzygotowani i które stanowiło wielkie wyzwanie dla
dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim dla uczniów. Tak było i w naszej
szkole.
Nie był to dla nas jednak rok stracony.
Wiosna to był czas poszukiwań najlepszych metod, form, sposobów nauczania na
odległość. Nie zawsze było idealnie, jednak przygotowany i przeprowadzony w tzw. reżimie
sanitarnym, pierwszy ważny egzamin – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - pozwolił nam na
szczyptę optymizmu. Nasi uczniowie (obecnie już absolwenci), na przekór wszystkim
trudnościom, wbrew wszystkim przeciwnościom, osiągnęli bardzo wysokie wyniki ze
wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych (najlepsze w gminie, najlepsze w powiecie,
znacznie powyżej średniej wojewódzkiej oraz średniej krajowej).
Lato i wakacje, to nowe wyzwania. Był to intensywny czas przygotowań do nowego
roku szkolnego 2020/2021. Złożyły się na to: rekrutacja uczniów do klas pierwszych, przyjęcie
uczniów ze zlikwidowanej szkoły w Uboczu, szkolenia nauczycieli związane z nauczaniem
zdalnym, remonty, doposażenie bazy w sprzęty i pomoce edukacyjne oraz tablice i urządzenia
multimedialne. Wszystko w trakcie pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Udało nam się zrealizować wiele zadań i przedsięwzięć.
Przeprowadzony został gruntowny remont 7 pomieszczeń. W budynku przy ulicy Kolejowej,
gdzie odbywają się zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, wyremontowano 2 sale lekcyjne,
dodatkową świetlicę i pokój nauczycielski. W budynku głównym przy ulicy Uczniowskiej
odnowiono 3 klasopracownie – 2 matematyczne i biologiczno - geograficzną. W budynku przy
ulicy Lipowej powstała Izba Reymontowska jako wspomnienie Szkoły Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu.
Łączna kwota remontu to 84.000 tysiące złotych - wszystkie prace wykonano dzięki
życzliwości i zaangażowaniu ludzi dobrej woli.
Zakupione zostały nowe ławki, krzesła i szafki do klas pierwszych. Doposażona została
cała baza szkolna w sprzęt i pomoce dydaktyczne ze Szkoły Podstawowej w Uboczu.
Przeprowadzka zmobilizowała do współpracy wszystkich nauczycieli i pracowników obu
szkół, ponieważ chcieliśmy, aby wyjątkowo dobrze czuli się w szkole zarówno
pierwszoklasiści, uczniowie z Gryfowa Śląskiego, jak i uczniowie z Ubocza, którzy z dniem
01 września 2020 roku rozpoczęli naukę w nowej szkole.
Zadbaliśmy o to, żeby przyjście do szkoły każdego dnia było dla wszystkich uczniów
niepowtarzalnym wydarzeniem, by nauka w czystych, zadbanych i dobrze wyposażonych
klasach
była
przyjemnym
obowiązkiem.
Niestety, jak wszyscy wiemy, pandemia nie odpuszcza. Uczniowie klas IV –VII z dniem 26
października 2020 r. rozpoczęli nauczanie zdalne. Byliśmy do tego jednak lepiej przygotowani
niż wiosną. Czas poświęcony na liczne szkolenia w których uczestniczyli nauczyciele,
przyniósł wymierne efekty. Pozwoliło nam to od samego początku rozpocząć lekcje w trybie
online. Z dniem 09 listopada 2020r. nauczanie zdalne rozpoczęli również uczniowie klas I –III.

Mamy jednak nadzieję, że już po feriach, chociaż oni wrócą do naszych pachnących wciąż
nowością i doskonale wyposażonych sal szkolnych.
Podsumowując, rok 2020 był rokiem bardzo trudnym. Stawiał przed nami co chwilę
nowe wyzwania, kolejne zadania i problemy do rozwiązania. Możemy go jednak uznać za
udany. Nasza szkoła, mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią, rozwinęła się.
Ze szkoły cztero klasowej, stała się szkołą z dziewięcioma oddziałami, do której uczęszcza
119 uczniów. Stworzyliśmy miejsce przyjazne, mające bardzo dobre warunki do nauki oraz
rozwoju dzieci i młodzieży.
Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia i pomocy wielu osób.
Z tego miejsca cała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 2
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim pragnie serdecznie podziękować
Wszystkim, którzy przyczynili się bezinteresownością, dobrym sercem, najmniejszym gestem,
wsparciem finansowym do tego, że możemy cieszyć się pięknie odremontowanymi salami
szkolnymi oraz uczyć w dobrze wyposażonych pracowniach.
Tym, bez których realizacja wielu zamierzeń i planów nie byłaby możliwaSERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
1. JACEK DUBLAŃSKI
2. PHU MIECZYSŁAW BOROWICZ
3. ADRIAN GAWROŃSKI -BOLIX SA
4. MIŁOSŁAW BIAŁOWICZ- SEMIN POLSKA
5. ROBERT GWARDECKI -SEMIN POLSKA
6. Firma STOLBRAT
7. OSP w Uboczu
8. Firma Bielak-Systemy GRZEGORZ BIELAK
9. BOGUSŁAW GOSZTYŁA -FEIDAL POLSKA
10. Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o.
11. ANNA DAM
12. ARKADIUSZ KOWALCZYK
13. GABRIEL TASIULIS
14. AGNIESZKA I KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK
15. KRZYSZTOF BABIAK
16. STANISŁAW FRONC
17. MAREK MAŚLANKA
18. KRZYSZTOF ZŁOCIK
19. GRZEGORZ KACZAREWSKI
20. ROBERT WYKOWSKI
21. WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Dyrektor
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Anna Pląskowska

