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Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele
Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
województwa mazowieckiego
Szanowni Rodzice

Drodzy Państwo, Drodzy Uczniowie,

inaugurujemy nowy rok szkolny 2021/2022. Wierzę, że wszyscy wracamy do szkół
zmotywowani i gotowi do odkrywania fascynującego świata nauki.
W ubiegłym roku szkolnym okoliczności sprawiły, że dla naszego wspólnego bezpieczeństwa
nauka realizowana była także w postaci zdalnej. Udało nam się zapewnić ciągłość edukacji.
Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej nowoczesne technologie nie zastąpią kontaktu z
drugim człowiekiem. Rozwój psychiczny i emocjonalny młodych ludzi w dużej mierze zależy od
relacji, które budowane są m.in. w społecznościach szkolnych.
Kompleksowym podejściem do aktualnych problemów uczniów zajęło się Ministerstwo Edukacji
i Nauki. Przygotowano Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii, który obejmuje
cztery istotne programy:
„WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie
poziomu sprawności ﬁzycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej,
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli,
Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające,

Dobrze widzieć – program proﬁlaktyki krótkowzroczności.
Zachęcam Państwa do korzystania z tych projektów.
W trosce o bezpieczeństwo nauczycieli oraz dzieci i młodzieży, zainteresowane szkoły
otrzymują środki ochrony osobistej, a także pakiety edukacyjne, które zawierają materiały
informacyjne dotyczące problematyki zdrowia. Przeznaczono 100 mln zł na specjalistyczny
sprzęt oraz środki bezpieczeństwa dla szkół.
We wrześniu zaczynamy rok szkolny, ale też zachęcamy do szczepień, które będą realizowane
przez szkoły, we współpracy z podmiotami leczniczymi. Przystąpienie do nich, jak największej
liczby uczniów, jest niezwykle ważne dla tradycyjnego – czyli stacjonarnego funkcjonowania
szkół, a przede wszystkim zadbania o zdrowie dzieci.
Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom oświaty oraz Rodzicom życzę spokojnego roku,
sukcesów związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży, efektywnej współpracy
oraz pomyślności w realizacji planów.
Szczególne życzenia kieruję do Uczniów: niech szkoła będzie dla Was miejscem przyjaznym,
skarbnicą wiedzy i kuźnią talentów, a nauka - źródłem kreatywności i inspiracji. Życzę Wam
wielu osiągnięć, twórczych pomysłów i spełnienia marzeń.

Z serdecznymi pozdrowieniami

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
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