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P.T. 

Dyrektorzy 

Szkół Podstawowych  

w Głogowie i powiecie głogowskim 

 

Szanowni Państwo 

Zwracam się z prośbą, dotyczącą rozpowszechnienia wśród uczniów i rodziców Państwa Szkoły 

informacji o Szkole Muzycznej w Głogowie oraz o podejmowanych przez nas aktywnościach w przestrzeni 

internetowej, szczególnie tych, w których uczestniczą nasi wspólni uczniowie. 

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, uniemożliwia nam realizowanie ważnej 

części działalności Szkoły Muzycznej, jaką jest prezentowanie umiejętności naszych uczniów. Realizacja 

nauki w sposób zdalny, której doświadczamy od ponad dwóch miesięcy, skłoniła nas do próby przeniesienia 

występów naszych uczniów do przestrzeni internetowej.  

Nasi uczniowie włączyli się w podjęte przez nas działania na szkolnym profilu społecznościowym – 

prezentują umiejętności rozwijane w Szkole Muzycznej, realizują „wirtualne” koncerty. Myślę, 

że dostrzeżenie i rozpowszechnienie efektów ich aktywności w środowisku szkoły, do której uczęszczają 

na co dzień, byłoby dla tych młodych ludzi ważnym symbolem uznania i docenienia wysiłku wkładanego 

w rozwój pasji i talentu.  

Dodatkowym impulsem, skłaniającym mnie do zwrócenia się z niniejszą prośbą do Państwa, jest 

trwająca rekrutacja na nowy rok szkolny. Co roku, w okresie wiosennym, realizowaliśmy działania 

dla kandydatów i ich rodziców – Dni Otwarte, koncerty szkolne, koncerty edukacyjne dla przedszkolaków 

i uczniów szkół podstawowych. Obecna sytuacja i wynikające z niej ograniczenia, pozbawiły nas możliwości 

bezpośrednich spotkań z potencjalnymi kandydatami do głogowskiej Szkoły Muzycznej.  

  Liczę, że pomoc z Państwa strony, polegająca na rozpowszechnieniu informacji o realizowanych 

przez nas działaniach, przyczyni się do zauważenia i docenienia potencjału naszych wspólnych uczniów, 

a z drugiej strony, być może, przełoży się na zwiększenie zainteresowania kształceniem muzycznym 

w środowisku lokalnym. 

Myślę, że dostrzeganie, docenianie i promowanie pasji i zaangażowania naszych wspólnych uczniów 

oraz odkrywanie potencjału i talentu u kolejnych młodych głogowian, są celami wspólnymi dla obu naszych 

szkolnych środowisk. 

W załączeniu przekazuję link do strony prowadzonej przez Szkołę Muzyczną na portalu społecznościowym 

https://www.facebook.com/szkolamuzycznaglogow/, gdzie znajdują się m.in. prezentacje muzyczne 

w wykonaniu naszych wspólnych uczniów, z nadzieją, że przekażą Państwo informację o naszych 

działaniach uczniom i rodzicom poprzez publikację na szkolnej stronie internetowej, profilu 

społecznościowym lub w inny sposób.  

 
Z góry serdecznie dziękuję za każdą pomoc! 

 
Łączę wyrazy szacunku, 

(-) Agnieszka Berest 

dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Franciszka Liszta w Głogowie 
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