Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!
Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie, która pozwoliła zregenerować nasze umysły i
siły witalne, byśmy już od dziś mogli efektywnie kontynuować wspólną pracę.
Moi drodzy w czasie wakacji z niektórymi z was wspólnie wypoczywaliśmy we Władysławowie, inni odkrywali piękne zakątki naszego kraju i zagranicy. Po powrocie wraz z obsługą wykonaliśmy konieczne remonty,
aby szkoła była dla Was miła, ładna i przyjazna. Dzięki temu będziecie mogli uczyć się w dobrych, coraz
lepszych warunkach.
Wysiłki podejmowane przez pracowników szkoły, zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, mają
służyć jednemu celowi: zapewnieniu wysokiego poziomu kształcenia i wychowania oraz harmonijnego rozwoju waszej osobowości.
Jestem przekonany, że dzieci i młodzież docenia wasz wysiłek i chętnie zaangażuje się w zgłębianie wiedzy,
rozwijanie własnych zainteresowań, umiejętności i talentów, a także dostrzeganie sensu uczniowskiego trudu.
W tym miejscu chcę bezpośrednio zwrócić się do pierwszoklasistów i ich rodziców. Przed wami rok wytężonej pracy, wielu nowych zadań i obowiązków, możliwości odnoszenia sukcesów, pokonywania trudności, ale
również dobrej zabawy. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od waszej postawy, podejścia do szkolnych zadań. My nauczyciele będziemy Was wspierać, pokazywać odpowiednią drogę. Rodzice
mogą być zaś pewni, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej edukacji poprzez kreatywną
zabawę.
Drodzy uczniowie, każdy z was obierze własną ścieżkę edukacji. Już teraz życzę, by podążanie nią przyniosło
Wam radość i satysfakcję z osiąganych sukcesów. Szkoła to także miejsce kształtowania ludzkich postaw i
charakterów. Tu uczymy się obowiązkowości i współpracy. Wiele na tym polu zależy od pedagogów, ale
wydaje się, że jednak najwięcej od samych uczniów. To wy tworzycie społeczność, którą winny cechować
pozytywne i twórcze relacje. Wówczas panująca w niej atmosfera będzie sprzyjać owocnej pracy. Wzajemna
otwartość, zaufanie do nauczycieli ułatwiają osiąganie celów dydaktycznych i wychowawczych. Dlatego
wszyscy starajmy się stanąć na wysokości zadania.
W tym miejscu chciałbym zwrócić się do Waszej hojności i otwartego serca, prosząc o wsparcie i
pomoc dla uczniów poszkodowanych podczas niedawnego huraganu ze szkoły w Nowej Cerkwi.
Rodzice, motywujcie swoje pociechy, dając im dobre wzorce, przedstawiajcie pozytywne aspekty
zgłębiania wiedzy. Dzięki temu przyswajanie wiedzy przez uczniów będzie odbywać się z pełną świadomością celu, do którego sami zachcą się przybliżać.
Chciałbym skierować kilka słów do nauczycieli. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z naszej współpracy. Podchodzicie do swoich zajęć niezwykle profesjonalnie, potwierdzając w ten sposób wysokie kwalifikacje i wykazujecie się dużą kreatywnością w realizacji założeń programowych w dobie rozpoczynającej się
reformy systemu oświaty. Jesteśmy przygotowani najlepiej jak można. Ufam, że rozpoczynający się właśnie
kolejny rok szkolny przyniesie państwu nowe możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Ogromnie dziękuję
za wasze zaangażowanie, które pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej szkoły, a przede wszystkim uczących się w niej dzieci i młodzieży.
Pozdrawiam wszystkich pracowników szkoły. To wy dbacie o to, byśmy mogli pracować w dobrze
przygotowanych salach lekcyjnych i żadna usterka nie zakłóciła przebiegu zajęć. Zapewniam, że bardzo doceniamy państwa wysiłek.
Wszyscy razem tworzymy zgrany zespół – szkołę – dzięki czemu łatwiej pokonywać wszystkie trudności, których przecież na co dzień nam nie brakuje. Zachęcam także rodziców, do włączania się w projekty
czyniące naszą szkołę coraz lepszą, nowocześniejszą. Niech jej mury opuszczają świetnie wyedukowani, ambitni absolwenci, potrafiący z powodzeniem stawić czoło wymogom współczesności.
Rok szkolny 2017/2018 uważam za rozpoczęty.

