
Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Wy Drodzy Uczniowie! 

 

Myślami znajdujemy się już daleko stad, przeżywając kolejne wakacyjne przygody, lecz 

zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, zanim wyruszymy w naszą wakacyjną podróż. 

Pustoszeją mury naszej szkoły i za moment pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń 

rozpoczniecie upragnione wakacje. Jedni z was są dumni i szczęśliwi  z wyników, jakie 

osiągnęli, inni już wiedzą, że w przyszłym roku szkolnym trzeba będzie się bardziej postarać. 

W dniu zakończenia roku szkolnego macie jednak prawo o tym nie myśleć.  

Wśród Was są absolwenci pierwszego etapu edukacyjnego - uczniowie klasy III oraz 

absolwenci klas VIII,  którzy ukończyli już naukę w naszej szkole. 

Drodzy Ósmoklasiści! Minęły lata od chwili, kiedy po raz pierwszy przekroczyliście jej 

próg. Każdy z Was, rozpoczynając naukę w tej szkole, miał swoje cele, marzenia, które w ciągu 

tych lat pragnął zrealizować. Dla wielu było to na pewno poznanie nowych ciekawych osób, 

ale przede wszystkim poprzez odpowiednią naukę - zapewnienie sobie doskonałego startu do 

dalszych etapów edukacji. Z pewnością było to bardzo trudne zadanie. Wymagało wielu 

poświęceń i pracy, ale to właśnie Wy jesteśmy tymi, którym się to udało.  

Po każdym końcu następuje nowy początek, a więc, mimo iż dzisiaj kończycie pewien 

etap nauki, zamykacie kolejny rozdział w waszym życiu, to także piszecie wstęp do następnego. 

Zakończenie roku szkolnego jest szczególną chwilą, gdyż świadectwa są owocem Waszej 

ciężkiej, wytrwałej całorocznej pracy. Zdajecie sobie sprawę, iż będą one różne, tak jak Wy 

sami. Jednak każdy z Was zasłużył na pochwałę i nagrodę, i każdy z Was uzyskał promocję do 

następnej klasy. 

Koniec roku to również czas podsumowań. Był to pomimo trudności i zdalnej nauki 

udany rok, pełen sukcesów poprzedzonych wytrwałą, codzienną pracą, która przyniosła 

wspaniałe efekty. 

Skoro mowa o sukcesach warto powiedzieć, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie 

naszej szkoły brali udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Możemy być 

dumni aż z 188 finalistów i laureatów konkursów (polonistycznych, matematycznych, 

przyrodniczych, językowych, plastycznych, muzycznych) o randze międzynarodowej, 

ogólnopolskiej, wojewódzkiej czy międzyszkolnej. Osiągaliście również wiele wspaniałych 

wyników w sporcie.  



Średniej szkoły to 4,82 - wspaniały wynik. Ponad 120 uczniów otrzymało stypendia naukowe. 

Moi Drodzy Uczniowie,  

wszyscy zasłużyliście na wypoczynek.  Przed Wami dwa miesiące,  żeby wypocząć i naładować 

się pozytywną energią na następny rok nauki. 

Podczas wakacji zaspakajajcie swoją ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka i w bezpieczny 

sposób. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym.  

Dziękuję Wam za ten rok podejmowanych wyzwań, kształtowania umiejętności i twórczego 

inspirowania nauczycieli i wychowawców. 

Nauczycielom dziękuję za kolejny rok szkolny, w którym nie brakowało nowych 

wyzwań związanych z przekazywaniem wiedzy, kształtowaniem umiejętności, wpajaniem 

wartości i wychowaniem. Postępy, jakie są udziałem Waszych uczniów i wychowanków, 

stanowią nagrodę za nauczycielski trud. 

Rodzicom dziękuję za wspieranie działań nauczycieli oraz inspirowanie swoich dzieci 

do trwałej, całorocznej pracy. Przekazywane przez Państwa spostrzeżenia i opinie, są bardzo 

istotne w procesie edukacyjnym a różnorodne formy współpracy przyczyniają się do kreowania 

pozytywnego wizerunku placówki. 

Dziękuję pracownikom szkolnej administracji i obsługi za solidność, sumienność oraz 

za serce, jakie wkładają w wykonywanie swoich zadań. Dzięki tym działaniom uczniowie mają 

godne warunki do nauki i wypoczynku. 

Życzę Wszystkim aby czas wakacji dał dużo radości, wiele słońca i aby bezpiecznie  

z nich powrócić. 

Spotkamy się we wrześniu z nowymi siłami i pomysłami. Do zobaczenia !!! 

 

Magdalena Rupniewska 
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