Szanowni Państwo
Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele Szkół EDUCARE et SERVIRE,
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Szanownym Państwu, nieco spóźnione , ale
szczere i serdeczne życzenia spełnienia Waszych marzeń i pragnień w odpowiedzialnej
i niełatwej pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, czy trenera.
Życzę Każdemu z Państwa radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i nieco wdzięczności
i uśmiechu od naszych Uczniów i ich Rodziców oraz Opiekunów. Wczorajszy dzień
i uroczysta akademia w naszej szkole były tego przejawem . Dziękuję Pani Marzenie Kliś za
przygotowaną okolicznościową inscenizację i kabaret w którym licznie uczestniczyli nasi
uczniowie.
Dziękuję wszystkim Państwu za Waszą aktywność i innowacyjne podejście do pracy
z naszymi uczniami. Nasza szkoła, co potwierdzają niejednokrotnie nasi uczniowie, jest
miejscem do którego oni chętnie wracają i angażują się w różne działania, w tym
w codzienne prace gastronomiczno-hotelarskie.
Tak jak powiedziałem wczoraj w moim krótkim wystąpieniu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, chciałbym, aby nasi Uczniowi czuli się dobrze (otoczeni wyrozumiałością,
szacunkiem i miłością) w Szkole prawie jak w Domu, a jednocześnie wykonywali coraz
więcej prac/ czynności, prawie tak, jak w hotelu .
DOM – SZKOŁA – HOTEL - trzy w jednym – to nasz cel . Starajmy się Wszyscy to zrozumieć
i do tego dążyć, aby traktować szkołę jako miejsce treningu różnych umiejętności
gastronomiczno-hotelowych.
Pamiętajmy, że głównym zawodem, który uczymy naszą młodzież to PRACOWNIK
POMOCNICZY OBSUGI HOTELOWEJ. Dotyczy to także uczniów NSPP, których przysposabiamy
do pracy, w tym także do pracy w hotelu.
Część uczniów z NSPP jest nawet lepsza w wykonywaniu hotelowych prac pomocniczych, niż
niektórzy uczniowie SUHSGiIZ. Postawa Dominka, czy Natalii mogą być dobrym
potwierdzaniem. Także postawa Adriana, Piotra a także Jakuba są godne zauważenia
i codziennej naszej pochwały. Jest naszym sporym wspólnym sukcesem zmiana postawy
Kamila, który jest coraz bardziej aktywny i zadowolony sam z siebie, jako przyszły
„recepcjonista” a jednocześnie „asystent” Pana Tomasza. Musimy być nadal konsekwentni
i cierpliwi w swojej codziennej pracy z naszymi uczniami.
Odkrywajmy nadal predyspozycje naszych uczniów do pojedynczych, najbardziej
elementarnych prac gastronomiczno-hotelowych. Niech każdy z uczniów będzie dobry
chociaż w jednej specjalności. Niech Każdy Uczeń poczuje się potrzebny w naszej szkolnohotelowej społeczności.
Gwarantuję Państwu, że to na pewno zaprocentuje - w postaci dobrej atmosfery w szkole
i zdrowej rywalizacji a także zrozumieniem potrzeby pracy w zespole.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę wytrwałości oraz sukcesów
Antoni Kamiński
Dyrektor SUHSGiIZ w Dębicy i NSPP w Dębicy

