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Szanowni Państwo Drodzy Rodzice,
Korzystając z okazji kończącego się Roku 2020, pragnę w kilku słowach
przestawić Państwu to, co udało się mimo wyjątkowo trudnej i wymagającej
wzajemnego poświęcenia sytuacji w naszej Szkole przeprowadzić. Mimo, iż od
25 marca br. zajęcia prowadzone są w systemie zdalnym dzięki dużemu
zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i w wielu przypadkach również Państwa
udało się nagrać blisko 60 filmów – wizytówek muzycznych Państwa dzieci,
które są na stronie Szkoły i dumnie prezentują nasze dokonania w okresie
pandemii.
Poszerzyliśmy ofertę edukacyjną otwierając klasę oboju i organów
zakupując nowe instrumenty, które już z powodzeniem służą naszym uczniom.
Zakupiliśmy również nowe pianino KAWAI mieszczące się w sali teoretycznej,
2 klarnety w stroju C, a obecnie realizujemy zamówienie na wysokiej klasy
skrzypce lutnicze w rozmiarze 3/4 oraz 4/4, które z pewnością będą dużym
wsparciem dla naszych uczniów reprezentujących Szkołę na konkursach
regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Ponadto w ramach
odnowienia naszego instrumentarium finalizujemy zakup kolejnych dwóch
nowych pianin, a instrumenty, które nam pozostaną, w ramach posiadanych
środków będziemy chcieli wyremontować, aby móc wypożyczać dla uczniów
najbardziej potrzebujących w czasie ich szkolnej edukacji. Nie ukrywam, że
wydatki związane z należytym utrzymaniem naszego instrumentarium są
znaczne więc aby wspomóc Szkołę otworzyliśmy konto szkolne Darowizna na
Rzecz Szkoły w NBP/o Olsztyn (68 1010 1397 0031 2813 9130 0000 ),
na które można wpłacać dobrowolne środki, które będą dla nas wsparciem

w realizacji niezbędnych bieżących prac przy ubogacaniu naszego
instrumentarium. Jednocześnie pragnę bardzo podziękować tym wszystkim,
którzy korzystając na co dzień ze szkolnych instrumentów systematycznie
finansowo nas wspomagają - co jest bardzo cenne, budujące i pozwala
optymistycznie spoglądać w przyszłość. Zachęcam również wszystkich, którzy
mają potrzebę takiej aktywności do wspólnego działania.
Dodatkowo w ostatnim czasie dzięki Rządowemu wsparciu i hojnemu
ofiarodawcy, który przekazał na rzecz Szkoły 4 przenośne komputery, udało się
zakupić 9 nowoczesnych laptopów, które już niebawem będą w każdej klasie
lekcyjnej wraz z ogólnie dostępnym internetem, dzięki czemu zyskamy nowe
narzędzie multimedialne zwiększające atrakcyjność zajęć.
Szanowni Państwo myślę, że mimo trudnych czasów nasza Szkoła nie
zatrzymała się w rozwoju, ale w swej ewolucji podąża dynamicznie dalej i co
pragnę podkreślić również dzięki Państwu zaangażowaniu, życzliwości
i wsparciu. Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę
Państwu złożyć najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne oraz życzyć nadziei
i szybkiego powrotu do normalności w Nowym 2021 Roku !
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