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Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Droga młodzieży, Drogie dzieci — Uczniowie,
Drodzy Rodzice
Dzisiaj we wszystkich szkołach kończy się rok szkolny. Rok, który był inny niż dotychczasowe,
który przyniósł nowe, trudne wyzwania, twórcze działania, ważne inicjatywy i istotne zmiany
w Waszym życiu. To był rok szkolny, który przyniósł nowe doświadczenie edukacyjne – naukę
na odległość.

Drodzy Uczniowie, Drodzy Nauczyciele. Nowa forma nauki i pracy wymagała od Was
ogromnej samodyscypliny i samozaparcia, ale poradziliście sobie z tym wyzwaniem i zdaliście
ten, jakże trudny egzamin. Wielu z Was, opuszczając w marcu szkolne mury, nie spodziewało
się, że ten czas zawieszenia działalności placówek oświatowych i nauki zdalnej potrwa aż do
końca roku szkolnego. Pomimo nowej sytuacji — edukacji w czasie epidemii — wspólnymi
siłami dotrwaliście do dnia dzisiejszego. Zakończyliście kolejny etap szkolny, otrzymaliście
promocję do następnej klasy. Wielu z Was przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty, odbyły się
też matury. Za ten ogromny wysiłek dziękuję zarówno Uczniom, jak i Nauczycielom. Dziękuję
Dyrekcji i pracownikom placówek oświatowych, którzy przy tych wszystkich obostrzeniach,
zaleceniach i wytycznych, wspaniale zorganizowali egzaminy.
Dziękuję także Rodzicom za Wasze poświęcenie i pracę z uczniem podczas nauki na odległość
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w domu. Zostaliście, jak wszyscy, zaskoczeni nową sytuacją, ale z nałożonego na Was
zadania wywiązaliście się wzorowo.
Osiągnięcia i radości są zasługą, zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli,
którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Niewątpliwie wkładając, w to
wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co
potrzebne jest w dorosłym życiu.
Dziękuję Dyrekcji i Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty za efektywną pracę i trud
włożony w wychowanie młodego pokolenia, Radzie Rodziców i Rodzicom — za współpracę ze
szkołą i samorządem gminnym. Jestem wdzięczny za Waszą rzetelność i zaangażowanie!
Uczniom gratuluję zdobytych wyników w nauce. Dziękuję za Waszą sumienną pracę i
wytrwałość!
Życzę Wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Niech te dwa
miesiące, będą czasem mile spędzonym w gronie najbliższych. Niech to będzie czas
odpoczynku i nabrania sił na nowe wyzwania w nadchodzącym roku szkolnym. Życzę,
abyśmy we wrześniu spotkali się zdrowi, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych
wyzwań!
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