
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,  

Nauczyciele oraz Pracownicy naszej szkoły! 

 

W tym roku, z powodów bezpieczeństwa, nie dane nam jest uroczyste spotkanie  

z okazji zakończenia roku szkolnego. Nikt z nas we wrześniu nie spodziewał się, że tak będzie 

ono wyglądało. Po raz pierwszy w historii musieliśmy zmierzyć się z sytuacją, w której  

z powodu niewidzialnego zagrożenia nauka z sal lekcyjnych przeniosła się do domów uczniów 

i nauczycieli. Pomimo tej wyjątkowej sytuacji, tak trudnej dla nas wszystkich, udało nam się  

w zdrowiu dotrwać do końca tego etapu. Nie byłoby to możliwe bez Waszego zaangażowania, 

wsparcia i odpowiedzialności.  

Kochani Uczniowie - dziękuję Wam za trud, który włożyliście w zdobywanie wiedzy, 

rozwijanie swoich talentów i umiejętności. Serdecznie gratuluję wysokich wyników w nauce 

oraz sukcesów tym, którzy uczestniczyli w konkursach, zawodach sportowych i przeglądach 

artystycznych. 

Drodzy Ósmoklasiści! Na pewno czas spędzony wspólnie w murach naszej szkoły 

pozostanie na długo w pamięci każdego z Was. Niech Wasza praca wkładana w rozwijanie 

umiejętności, zdobywanie wiedzy i kształtowanie charakteru zaprocentuje w przyszłości, 

abyście odważnie, z podniesionymi głowami kroczyli przez dalsze etapy Waszego życia.  

Oby wysiłek, jaki włożyli wychowawcy i nauczyciele w odkrywanie Waszych pasji i talentów, 

zaowocował kolejnymi sukcesami i dał Wam satysfakcję z osiąganych celów.   

Większość z Was zapewne myślami jest już na wakacjach – czy to w domu,  

czy w innym zakątku naszego kraju. Pamiętajmy jednak, że pandemia trwa, więc troska 

 o bezpieczeństwo powinna być priorytetem. 

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w pracę naszej szkoły. 

Dziękuję wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie, wytrwałość i wkład w rozwój wiedzy, 

umiejętności i postaw naszych uczniów. 

Dziękuję całemu Personelowi administracyjnemu, pomocniczemu  za  zaangażowanie w prace 

na rzecz szkoły. 

Dziękuję za współpracę Radzie Rodziców i wszystkim, którym troska o nasze wspólne dobro 

leży głęboko na sercu. 

Dziękuję Rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania w tym trudnym 

 dla wszystkich czasie. 

Życzę, aby wakacje stały się okazją do nabrania sił przed wyzwaniami nadchodzącego 

roku szkolnego. Życzę, abyśmy we wrześniu wszyscy w zdrowiu, pełni dobrych wspomnień 

 i nowej energii do działania spotkali się w murach naszej szkoły. 

 

Agnieszka Pomikło 


