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Drodzy Uczniowie i Rodzice, 
Szanowni Dyrektorzy i Nauczycie/e uCZClcy poza granicami Polski, 
Przyjaciele polskiej oSwiaty za granicC!, 

rozpoczynamy dzis rok szkolny w szkotach polskich za granicq. B~dzie 
to kolejny rok wyt~ionych wysitk6w sprzyjajetcych podtrzymywaniu polskiej 
toisamosci, znajomosci j~zyka polskiego oraz postaw patrrotycznych 
i spotecznych mtodych Polak6w poza granicami kraju. 

Ten rok to szansa na wdroten1e wtasnych program6w nauczania, dalsze 
doskonalenie zawodowe, staty kontakt.z krajem poprzez opiek~ odpowiednich 
instytucji i organizacji pozarzC\dowych. 

Ten rok to takie dalsze prace nad uporzC\dkowaniem systemu ksztatcenia 
dzieci pol skich za granicC\, kt6ry zapewni uczniom polskim r6wny dost~p 
do jednolitego standardu edukacji uzupemiajC\cej w j~zyku polskim oraz b~dzie 
odpowiedzi'\. na specyficzne potrzeby uczni6w w r6i:nych krajach. 

Dla zapewnienia mozUwie najlepszych efakt6w w edukacji niezb~dne jest 
wrctczenie w ten proces wielu podmiot6w. Dlatego wtasnie rozpoczynajC\cy si~ 
rok szkolny 2011/2012 zostat ogtoszony Rokiem Szkoty Z Pasjct. 

Szkota to nie tylko lekcje - to taki:e wsp6tpraca z r6inymi organizacjami 
w Polsce i kraju zamieszkania. Uczniowia zaangaiowani W realizowane 
w szkotach projakty poszczeg61nych organ izacj i UCZq si~ zaangaiowania, 
wsp6fpracy, aktywnosci obywatelskiej, wrai1iwosci na potrzeby innych, 
wolontariatu lub rozwfjaji\ pasje i talenty. Szkola z ciekaw,\ ofertet edukacyjni\ 
sprawia, ie nauka jest dla uczni6w szczeg6lnie pasjonujctca. 

Szk~ z pasjC\ kreujC\ przede wszystkim ludzie. Olatego tak waine w tym roku 
b~dzie podkreslanie roli wszystkich os6b zaangaiowanych w zycie plac6wkL 
Przyjaznq i ciekawi\ szkol~ tworzCl nie tylko dyrektor, nauczycieJe i ich 
uczniowie, are takie rodzice i srodowisko zewn~trzne, w tym organizacje 
zrzeszajqce Poloni~ i Polak6w za granicC\ oraz inne organizacje pozarzetdowe. 



Pierwsze p6trocze roku szkolnego uplynfe pod hastem polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej. Ten ezas sprzyjac ~dzie promocji j~zyka i kultury 
polskiej nie tylko w krajach Unii, ale takte poza jej granicami. Zach~cam 
do wykorzystania tego czasu na upowszechnianie wieezy 0 Polsce w lokalnych 
srodowiskach. 

Zycz~, by rok 2011/2012 w szkotach z nauczaniem j~zyka i w j~zyku polskim 
poza granicami kraju przyniosJ zadowolenie Nauczycielom z nauczania, 
Uczniom z uczenia si~ polskosci, zas organizacjom wspOtpracujctcym 
ze srodowiskami Polonii i Polak6w satysfakcj~ z niesienia pomocy. 


