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Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy właśnie kolejny rok szkolny. Mam nadzieję,
że te ostatnie dwa miesiące umożliwiły wszystkim Państwu regenerację sił, dzięki czemu
jesteście gotowi do nowych, czekających wyzwań edukacyjno-wychowawczych.
Przy okazji inauguracji roku szkolnego 2014/2015 wszystkim nauczycielom życzę
wielu dokonań w pracy, których najlepszych wyrazem są wysokie wyniki uczniów, a także
zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, jak najmniej stresu i rozczarowań,
zapału, optymizmu i szacunku wychowanków. Życzę Państwu także cierpliwości, ciekawych
pomysłów i wspaniałych efektów pracy.
Wam Drodzy Uczniowie życzę natomiast, by zdobywanie wiedzy okazało się ciekawą
przygodą, by przyjaźnie zawierane w szkole były prawdziwe i długotrwałe, a wiara w siebie
i swoje możliwości Was nie opuszczała. Czas spędzony w szkole wykorzystajcie jak najpełniej,
czerpcie ze źródła wiedzy pełnymi garściami. Ewentualne porażki niech będą dla Was
wyłącznie motywacją do skuteczniejszego działania i osiągania zaplanowanych celów.
Pamiętajcie, że szkoła jest dla Was drugim domem i to również od Was zależy, czy będzie to
miejsce pełne radości i uśmiechu.
Szczególne słowa kieruję do uczniów klas pierwszych i uczniów, którzy rozpoczynają
edukację w naszych jednostkach oświatowych, ponieważ dla nich dopiero zaczyna się
niezwykła przygoda ze szkołą. Drodzy Uczniowie, rozumiejąc, że jest to dla Was niezwykły
dzień pełen nadziei oraz niecierpliwego oczekiwania na nowe, życzę Wam życzliwości
ze strony starszych kolegów i nauczycieli, niegasnącej ciekawości świata i wysokich osiągnięć
w nauce.
Szanowni Rodzice, składam Państwu życzenia pociechy i dumy z dzieci. Liczę zarazem
na Państwa zaangażowanie w życie szkoły i wierzę, że Państwa oczekiwania względem
edukacji i wychowania zostaną spełnione.
Korzystając z okazji wszystkim Państwu dziękuję za wspieranie działań związanych
z poprawą warunków, w jakich kształcą się nasze dzieci. Bez zaangażowania pracowników
szkoły i rodziców wiele z prowadzonych inwestycji samorząd nie byłby w stanie samodzielnie
zrealizować. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności.
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