
Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Drodzy Uczniowie

Rok szkolny 2020/2021 zapisze się w historii jako bardzo trudny okres, nie tylko dla oświaty. 
Długie miesiące trwało kształcenie na odległość, uczniowie i nauczyciele przy swoich komputerach
wypełniali swoje obowiązki. Według mnie wszyscy zasłużyli na wysoką ocenę i słowa uznania.
Podziękowania  i  słowa  uznania  kieruję  także  do  Rodziców;  bez  Was  Szanowni  Państwo,  nie
udałoby się realizować programów nauczania, kierować rozwojem uczniów. 

Drodzy Uczniowie!
Za Wami trudny okres nauki zdalnej, ale także nowych doświadczeń. Myślę, że szybko zapomnicie
o tym co złe,  a w pamięci pozostaną tylko te dobre chwile. 
Gratuluję  Wam  wszystkim!!!  A  szczególnie  tym  spośród  Was,  którzy  swoją  pracowitością
i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Dziękuję tym, którzy godnie reprezentowali naszą
szkołę podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych. 
Przed Wami dwa miesiące wakacji, czas zasłużonego wypoczynku. Pamiętajcie o swoim i kolegów
bezpieczeństwie. Proszę, bądźcie rozważni i ostrożni!
Dzisiaj również w sposób szczególny zwracam się do absolwentów naszej szkoły, którzy wchodzą
w kolejny, jeszcze nieznany etap edukacji, ale jestem pewien, że są do niego dobrze przygotowani.
Czas nauki w tej szkole pozwolił im zdobyć wiedzę, doświadczenie i myślę, że odwagę na dalszą
drogę.  Życzę  Wam samych  sukcesów w nowych  szkołach,  dużego  grona  życzliwych  kolegów
i nauczycieli.

 
Szanowni Rodzice!
Chciałbym również Wam podziękować za  współpracę,  za  wszelkie  działania  wspierające  naszą
szkołę, za zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę zdalną. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą
Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję.

Dziękuję także Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony trud, za życzliwość
i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży. Z różnych powodów nie był to dla
nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję więc Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek.  

Życzę Wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku. Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie sił
do dalszej nauki i pracy.  

Na  koniec  życzenia  dla  całej  społeczności  szkolnej.  Życzmy sobie,  by  ta  forma  kontaktu   na
odległość szybko przeszła do historii, by nowy rok szkolny można było rozpocząć w tradycyjnej
formule – z akademią, udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców. Do zobaczenia 1 września. 

Dyrektor szkoły
Tadeusz Pakuła

 


