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Szczecin, 29 marzec 2021r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji do szkół średnich i koniecznością

podjęcia ważnej decyzji przez Państwa podopiecznych, a także świadomości roli rodzica
w tym procesie pragniemy wzorem lat ubiegłych zaproponować Państwu zaproszenie na
wirtualne spotkanie (webinarium) dla rodziców.

Niestety ubolewamy nad tym, że w tym roku nie będziemy mogli spotkać się z nimi
osobiście, ale mamy nadzieję, że taka forma naszej obecności również spotka się z Państwa
akceptacją, a rodzicom pozwoli na zapoznanie się z ofertą naszej szkoły i będzie pomocna
przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej ich podopiecznych.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Aby rodzice lub opiekunowie
prawni mogli się z nami spotkać prosimy Państwa o przekazanie im informacji z linkami do

zaplanowanych przez nas spotkań.
Liczymy na pozytywny odzew z Państwa strony i dziękujemy za dotychczasową
współpracę.

Załącznik 1: List do rodziców
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Szanowni Państwo
Rodzice Uczniów klas VIII
W związku

podjęcia ważnej
w obecnej

ze

zbliżającym się okresem rekrutacji do szkół średnich i

decyzji przez

sytuacji

szkolnej,

Państwa
pragniemy

podopiecznych,
zaprosić

koniecznością

która jest szczególnie trudna

Państwa do udziału w webinarium

prowadzonym przez naszych nauczycieli mającym przybliżyć Państwu ofertę naszej szkoły.
Ubolewamy nad tym, że nie możemy spotkać się z Państwem osobiście, ale mamy
nadzieję, że taka forma naszej obecności również spotka się z Państwa akceptacją.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty. Aby móc się z nami spotkać
prosimy Państwa o wybranie dogodnego dla siebie terminu i dołączenie do proponowanych
przez nas spotkań. W ich trakcie zostanie przedstawiona oferta edukacyjna szkoły oraz

zaprezentowany nowy Internat znajdujący się na terenie naszej placówki.
Liczymy na pozytywny odzew z Państwa strony.
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Dane do spotkań:
Czas trwania : do 30 minut

14 kwietnia 2021r.
godz. 8:00: komunikator zoom
https://us02web.zoom.us/j/87029380368?pwd=REVI1SlerNjFjZWxsUTEOVEVkbVk5Zz09
lub dane do logowania
Meeting ID: 870 2938 0368
Passcode: BSZH5U
e

godz. 13:00: komunikator zoom
https://us04web.zoom.us/j/9419347555%pwd=0PxIAIjDzA
lub dane do logowania
Meeting ID: 941 934 7555
Passcode: energia20
e

15 kwietnia 2021r.
godz. 16:30: komunikator Zoom
https://liblink.pl/8RSMXKsnLw
lub dane do logowania
Meeting ID: 870 2073 6659
Passcode: JWJV5G
e

21 kwietnia 2021r.
godz. 13:00: komunikator zoom

e

https://liblink.pl/RNumy605nr

lub dane do logowania
Meeting ID: 844 0598 2596
Passcode: dv3hUa

godz.17:00: komunikator Zoom
https://liblink.pl/egZvbizKCz
e
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