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Przede wszystkim rozmawiać
W związku z końcem pierwszego semestru roku szkolnego 2012/13 odbyło się spotkanie dyrekcji i nauczycieli
Zespołu Szkół w Myszyńcu z rodzicami. Tym razem miało ono nieco inny niż zwykle przebieg. Przywitawszy zebranych, dyrektor p. Mirosław Aptacy oddał glos aspirantowi Sylwestrowi Marczakowi, oficerowi prasowemu Komendy
Miejskiej Policji w Ostrołęce.
Nasz gość poruszył wiele istotnych spraw. W swojej bardzo ekspresywnej wypowiedzi zwrócił uwagę zebranych, jak bardzo ważna jest dobra współpraca rodziców ze szkołą. Przypomniał też, że najskuteczniejsza profilaktyka
narkomanii i wszelkich uzależnień to znajdowanie czasu dla własnego dziecka i rozmawianie z nim. Zebrani z uwagą
słuchali tej wypowiedzi, bo choć traktowała o sprawach szczególnej wagi, to skrzyła się dowcipem i poparta była
przemawiającymi do wyobraźni przykładami z życia. Wydawać by się mogło, że dla każdego rodzica oczywista jest
konieczność dawania dziecku dobrego przykładu czy wdrażanie go do mówienia tych paru czarodziejskich słów:
proszę, przepraszam, dziękuję… Zdaje się jednak, że czasem trzeba raz jeszcze usłyszeć stare prawdy, by docenić ich
ważność. A jeszcze gdy ktoś mówi o tym tak zajmująco, jak uczynił to p. Sylwester Marczak, nie sposób pozostać
obojętnym i nie potraktować ich poważnie. Z pewnością słowa naszego gościa na długo pozostaną w pamięci, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, inspirując ich do podejmowania właściwych oddziaływań wychowawczych.
Po wystąpieniu gościa głos zabrał dyrektor p. Mirosław Aptacy i przedstawił osiągnięcia uczniów naszej szkoły
w nauce i sporcie. Zapoznał też rodziców z wynikami klasyfikacji śródrocznej i frekwencją oraz poinformował o stypendiach. Na zakończenie przypomniał o potrzebie zadbania o bezpieczeństwo uczniów podczas zimowego wypoczynku, a także o tym, że szkoła przygotowała na pierwszy tydzień ferii ofertę zajęć i zainteresowani mogą z niej skorzystać.
Na tym zakończyła się pierwsza część wywiadówki, po czym rodzice udali się na spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, a ze względu na obecność wszystkich nauczycieli istniała możliwość indywidualnych rozmów z
uczącymi poszczególnych przedmiotów.

