
Drodzy Rodzice i Uczniowie Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, 

Ludzkość, która szczyci się zdobyczami nauki i techniki, która zdobywa przestrzeń 

kosmiczną i zagląda poza znane nam galaktyki, która potrafi poznać podstawowe elementy 

materii budujące wszechświat, stanęła bezbronna i nieporadna wobec nieznanego wirusa. A 

przecież wielu, zachwyconych postępem technicznym, żyło w przekonaniu, że wszystko 

może, zapominając, że tylko Pan Bóg jest wszechmogący. My jednak ciągle wyznajemy 

naszą wiarę „w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”. 

Z powodu zakażeń koronawirusem w Polsce, rząd postanowił o natychmiastowym 

zamknięciu przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.  Oficjalnie, 

wszystkie placówki oświatowe zostały najpierw zawieszone w działaniu, a później podjęły 

obowiązek kształcenia na odległość. Również  w naszej szkole podjęliśmy ten obowiązek  i 

zmieniliśmy formy nauczania. Niezwykle cennym narzędziem okazał się tu Internet, który 

umożliwia stały kontakt nauczycieli z uczniami, zgodnie z  tygodniowym planem lekcji. W 

ten sposób Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie prowadzi  zajęcia dydaktyczne, 

natomiast  zajęcia opiekuńcze przeszły na Was, drodzy Rodzice.  

Jako rektor  Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie dziękuję wszystkim, 

którzy wobec czasowego ograniczenia funkcjonowania naszej szkoły, podejmują z 

odpowiedzialnością proces nauczania, a więc uczniom, nauczycielom i Wam, drodzy 

Rodzice. Nie przestajemy się modlić za Was w naszej seminaryjnej kaplicy, dziękując Wam, 

że w okresie Wielkiego Postu włączaliście się w nasze modlitwy poprzez Internet. Obecnie 

oczekujemy powrotu uczniów do szkoły. Właściwie to tęsknimy, aby wrócić do tradycyjnych 

form nauczania i wychowania. Modlimy się także o światło Ducha Świętego dla naszych 

maturzystów, którzy 8 czerwca rozpoczną egzaminy maturalne.  

Wobec czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych pojawiają się 

zapytania na temat opłaty czesnego za naukę w szkole i  pobyt w internacie. Otóż Regulamin 

opłaty czesnego w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej 

stanowi, że od 1 września 2018 roku czesne wynosi 500,- zł miesięcznie i jest  częściową 

opłatą za naukę ucznia w szkole i jego pobyt w internacie. Zgodnie z Regulaminem kwota 

czesnego nie ulega zmniejszeniu za okres przerw w nauce, ferii jak też choroby lub innej 

nieobecności ucznia w szkole. Jednak, uwzględniając wyjątkową sytuację w historii naszej 

szkoły, informuję, że rodzice mogą ubiegać się o zmniejszenie kwoty opłaty czesnego  o 200 

zł za kwiecień 2020 r. i 200 zł za maj 2020 r. Gdyby ktoś z Państwa miał możliwości i 

zechciałby ze swej życzliwości płacić pełną kwotę czesnego, będziemy bardzo wdzięczni. 

W nadziei na rychłe wznowienie zajęć lekcyjnych, serdecznie wszystkich 

pozdrawiam. 

     Szczęść Boże 
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