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Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie ! 

Witam serdecznie wszystkich uczniów klas I-VIII, jest Was dziś 904. 

Szczególnie witam 122 uczniów klas I, którzy dziś rozpoczynają nowy etap w swojej 

wieloletniej edukacji. Zapewniam Was, my dorośli i wasi starsi koledzy zrobimy wszystko 

abyście byli bezpieczni i z radością przychodzili do szkoły. 

Witam również 90 przyszłych absolwentów, dla których to rok szczególny. Za 10 miesięcy 

podsumujemy waszą pracę, staniecie przed bardzo ważnymi wyborami, co dalej z edukacją, te 

wybory i przemyślenia należy zacząć już jutro i właściwie się do nich przygotować. 

Miło mi powitać rodziców uczniów, szczególnie rodziców uczniów klas I, mam nadzieję, że 

znajdziecie Państwo sobie miejsce w naszej placówce i pole współpracy ze szkołą, 

współpraca ta przyniesie nam wspólne efekty dla dobra dzieci i przede wszystkim wpłynie na 

wzmocnienie dobrej atmosfery w szkole i wzmocni bezpieczeństwo uczniów. 

Witam moje koleżanki i kolegów: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.  

Szanowni Państwo życzę tylko tych dobrych dni szkolnych, wielu sukcesów, zaangażowania 

i  kreatywności w podnoszeniu i realizacji stawianych i podejmowanych zadań oraz 

satysfakcji z osiąganych sukcesów.  
 

 

 

Po zasłużonym odpoczynku Wszyscy rozpoczynamy nowy rok szkolny – 2019/2020, który 

wiąże się nie tylko z początkiem wytężonej pracy, ale także z nowymi wyzwaniami i 

zawieraniem nowych przyjaźni.  

Pamiętajmy, że szkoła funkcjonuje gdy jest w niej uczeń, jednak jego edukacja i rozwój jest 

uwarunkowany zaangażowaniem nauczyciela. Nauczyciel jest przewodnikiem dla wszystkich 

tych którzy chcą się uczyć, nauczyciel zastępuje w szkole rodzica i dba o to aby uczeń był 

bezpieczny i czuł się w szkole jak w domu. 

Szkoła funkcjonuje dzięki współpracy rodziców, samorządowców, wszystkich kształtujących 

szkolną rzeczywistość. Życzę więc wszystkim współpracującym z naszą placówką 

zaangażowania i satysfakcji z możliwości udzielania wsparcia. Jest ono dla nas bardzo cenne i 

przynosi korzyści uczniom , co jest dla nas najważniejsze. 
 
Niech spełniają się marzenia Uczniów!. 

 

 

Szkoła przygotowana jest do pracy w roku szkolnym 2019/2020, ważne aby uczniowie znali 

cele, które stawiamy im w nowym roku szkolnym.  

Chciałbym również podkreślić, że wprowadzamy kilka zmian, które mają poprawić 

organizację placówki i wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa uczniów: 

Od dziś pracujemy w dwóch budynkach z podziałem 

ul. Rzepnikowskiego - klasy I-V 

ul. Barbary –klasy VI-VIII 
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Zajęcia dla uczniów kończą się o godz. 14.30, w przypadku niewielkiej grupy klas starszych o 

godz. 16.30. 

Szkoła przygotowała ofertę 50 godzin kół zainteresowań dla uczniów wszystkich klas, 

przygotowaliśmy również ok. 50 godzin zajęć wspierających potrzeby ucznia w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Wszystkie te zajęcia są to zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, proponowane w obu 

budynkach. Zapraszam uczniów i rodziców do zapoznania się z ofertą i dokonywania wyboru. 

Informuję również, że od dziś w budynku przy ul. Barbary sekretariat funkcjonuje od godz. 

7.00 do 15.00.  

Możecie Państwo załatwiać w tym miejscu wszystkie sprawy związane z potrzebami 

uczniów.  

Siedzibą główną szkoły pozostaje budynek przy ul. Rzepnikowskiego 7 z funkcjonującym 

tam sekretariatem. 

Wszystkie inne ważne informacje będą przekazywane uczniom i rodzicom na bieżąco przez 

wychowawców klasowych. 

Jeszcze raz powtórzę: 

Niech spełniają się marzenia Uczniów!. 

                                                                                   Dziękuję. 
 

 


