
Kochane Dzieci, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły
 

W tym roku szkolnym nie zabrzmiał ostatni dzwonek , 

a jednak za nami kolejny rok szkolnej edukacji. 
Już za chwilę udamy się wszyscy na zasłużony odpoczynek. 

Ostatnie miesiące , które spędziliśmy w izolacji zostaną na pewno w pamięci
każdego z Nas. Wszyscy zdaliśmy ten trudny egzamin. 

Nauczyciele i wychowawcy dokładali wszelkich starań , aby pomóc Wam 

w zdalnym nauczaniu , służyli wielką pomocą
oraz motywowali do działania i wytężonej pracy. 

Wy kochane dzieci , drodzy uczniowie staraliście się odnaleźć w tej nieznanej
dotąd rzeczywistości szkolnej i sprostać wymaganiom programowym nauczycieli.

 

Trzeba jednak pamiętać , że nie byłoby tak dobrych wyników 

gdyby nie Wasi rodzice. Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować
wszystkim Państwu za trud , który wkładaliście każdego dnia w motywowanie swoich
pociech do działania i wspieranie ich wysiłku. Zdaję sobie sprawę , że dla wielu
rodziców był to bardzo trudny czas , wymagający wielkiego zaangażowania.

Wszystkim rodzicom , na czele z Radą Rodziców szkoły , ogromnie dziękuję.

 

W szczególny sposób pragnę podziękować moim koleżankom i koledze ,

nauczycielom. Nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję Wam
za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to , że odnaleźliście się 

w nowej formie edukacji i codziennie wykonywaliście mozolną pracę , dbając
o edukację naszych wychowanków. Dziękuję za czujność i różne formy pomocy
dzieciom , które miały trudność z odnalezieniem się w nowej sytuacji. Dziękuję

za wszelkie podejmowane inicjatywy , także te mniej zauważalne ale składające się
na budowanie pozytywnego obrazu szkoły. Dziękuję pani sekretarz i

pracownikom obsługi za zaangażowanie , wsparcie i dbałość o naszą szkołę.

 

Moi Drodzy , życzę udanego i spokojnego wypoczynku. Odpoczywajcie bezpiecznie ,

nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym , mam nadzieję , w naszej szkole.

Dyrektor szkoły
Kamila Korzeń
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