Warszawa, 24. 06. 2020 r.
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
kończymy bardzo nietypowy rok szkolny, wchodząc w okres wakacji, które prawdopodobnie będą wyznaczane
przez wiele okoliczności i działań niekonwencjonalnych.
Gdybym miał w jednym zdaniu podsumować wydarzenia ostatnich miesięcy, powiedziałbym, że system oświaty
i wszyscy jego uczestnicy dobrze zdali egzamin, mierząc się z sytuacją dotychczas niespotykaną. Zarówno
nauczanie online, jak i inna forma egzaminów i zaliczeń stanowiły wielkie wyzwanie dla nauczycieli, uczniów
i rodziców. Wszyscy oni w tej trudnej i szczególnej sytuacji bardzo dobrze sobie poradzili, wzajemnie wspierając
się i współpracując, niezależnie od wcześniejszych sporów i różnic zdań w fundamentalnych dla oświaty sprawach.
Można nawet postawić tezę, że nowa formuła nauczania wywołała wiele inspiracji twórczych i być może, w jakiejś
formie, na trwałe wejdzie do polskich szkół. Wydaje się również, że chęć pomocy własnym dzieciom pozwoliła
zbudować mosty trwałej przyjacielskiej współpracy pomiędzy nauczycielami i rodzicami, co w dłuższej
perspektywie czasu może być wartością nie do przecenienia.
Powyższa ocena upoważnia mnie do podziękowania w imieniu Fundacji „Rodzice Szkole” wszystkim uczestnikom
życia szkolnego za podjęcie trudu, który przyniósł efekty nie tylko w obszarze edukacji, ale był bardzo ważnym
elementem rozwoju społeczeństwa i państwa obywatelskiego, czyli kreowania tych postaw, które nasze środowisko
od ponad 30 lat stara się promować.
Korzystając z okazji, chciałbym szczególnie podziękować wszystkim radom rodziców, środowiskom oświatowym
oraz indywidualnym rodzicom, którzy współpracowali z nami na co dzień, uczestniczyli w organizowanych przez
Fundację konferencjach, szkoleniach i projektach edukacyjnych, a przede wszystkim, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniami, umożliwiali rozwijanie i poszerzanie naszej działalności.
Dziękuję również za wsparcie udzielane przez Państwa w zabiegach o nowelizację prawa oświatowego, mającego
ułatwić budowanie nowoczesnego systemu edukacji, odpowiadającego na wyzwania XXI wieku i oczekiwania
społeczeństwa.
Cieszymy się także, że z coraz większym zainteresowaniem spotyka się prowadzony przez nas od kilku lat program:
„1% dla Twojej szkoły”. Dzięki niemu uzyskują Państwo dodatkowe środki na działalność statutową szkół swoich
dzieci, a Fundacja „Rodzice Szkole” może prowadzić szereg działań, którego środowiska rodzicielskie oczekują.
Szczegółowe rozliczenie powyższego programu przedstawimy jesienią, po otrzymaniu pełnych danych z urzędów
skarbowych, ale już teraz zachęcamy do myślenia o jego kontynuacji.
Drodzy Przyjaciele, przed Wami wakacje. Życzę, aby upłynęły one w atmosferze pełnej radości i satysfakcji
z dobrze wypełnionych obowiązków w roku szkolnym 2019/2020 oraz przyniosły wypoczynek, pozwalający we
wrześniu z nowymi siłami przystąpić do realizacji dalszych planów i zadań.

Z wyrazami szacunku,
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