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Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły!

Z ogromną wdzięcznością składamy Państwu podziękowania za kolejny rok współpracy.

Rok, który miał być rokiem realizacji kolejnych planów i  rozwoju naszej placówki okazał 
się jednak egzaminem z pokory, umiejętności podejmowania natychmiastowych decyzji i 
dostosowania się z godziny na godzinę do „nierealnych realiów”. Faktycznie, było nam bardzo 
ciężko…, ale otrzymaliśmy ogromne wsparcie od dzieci, Rodziców, Nauczycieli     i Dyrekcji szkół. 
Setki telefonów z zapytaniem jak sobie radzimy i czy będziemy dalej prowadzili zajęcia;-). 
Dziękujemy za te słowa wsparcia! To dzięki nim nie poddaliśmy się!

W tym miejscu pragniemy podzielić się z Państwem krótką informacją na temat naszej 
bieżącej pracy z dziećmi od 11 marca do 26 czerwca 2020 r. Dnia 11 marca Minister Edukacji 
Narodowej ogłosił zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach. W dniach 12-14 marca zespół 
nauczycieli Centrum Hajdasz  nagrywa pierwsze materiały do nauki ONLINE.   15 marca na 
podstawie tych materiałów montowane są pierwsze odcinki LEKCJI ONLINE CENTRUM HAJDASZ. 
Dnia 16 marca wszyscy nasi uczniowie otrzymują już pierwszą lekcję ONLINE co pozwala nam na 
zachowanie  kontynuacji zajęć. Oczywiście realia techniczne związane z zasięgiem internetu 
ograniczyły możliwość uczestniczenia w zajęciach dla części dzieci. Niemniej jednak duża ich 
grupa pozostała. W kolejnych tygodniach dzieci otrzymują po 3 odcinki lekcji ONLINE w tygodniu.
Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację w wielu rodzinach już od początku kwietnia 
obniżyliśmy cenę za zajęcia ONLINE o 50%. Dnia 4 maja rozpoczęliśmy zajęcia NA ŻYWO poprzez 
pla ormę ZOOM. Na chwilę obecną przygotowujemy dzieci do DOMOWEGO POKAZU NA 
KONIEC ROKU SZKOLNEGO, w trakcie którego rodzice wręczą dzieciom (wcześniej dostarczone) 
dyplomy i medale. Drodzy Państwo, kończy się rok szkolny, który był najbardziej dziwnym i 
szalonym z wszystkich lat, jakie pamiętamy…. Był to czas przepełniony pracą i stresem, dlatego 
też z całego serca życzymy Państwu w te zbliżające się wakacje dużo spokoju, stabilizacji i 
nadziei, że od września wszystko wróci do normalności. Mając jednak zdobyte przez ostatnie 
miesiące doświadczenie wszyscy jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, a w przyszłość 
patrzymy tylko optymistycznie!

Korzystając z okazji chcielibyśmy przekazać poprzez Państwa ręce NIESPODZIANKĘ dla 
wszystkich dzieci w szkole! To seria 3 odcinków LEKCJI ONLINE CENTRUM HAJDASZ,      do 
których przesyłamy link w treści podziękowań oraz w treści maila. Lekcje uruchomią się po 
kliknięciu na link. Jeśli zdecydują się Państwo na udostępnienie tego linku w szkolnym dzienniku 
elektronicznym lub na stronie www jesteśmy przekonani, że dzieci, ale również rodzice będą 
mieli dużo zabawy. Zachęcamy do obejrzenia odcinków;-)

Z wyrazami szacunku i tanecznym pozdrowieniem 
Izabela Szczęsna-Hajdasz i Jacek Hajdasz
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