Jarosław, 26 czerwca 2020 r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
26 czerwca 2000 r. to dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Dzień, który
wygląda zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Nie ma uroczystej akademii, nie ma
uczniów w szkole, nie ma rozdawania świadectw przez wychowawców, wręczania nagród
i dyplomów wyróżniającym się uczniom.
Kończący się rok szkolny był dużym wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej
– nauczycieli,

uczniów i rodziców.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych i kształcenie

na odległość nie było dla nikogo łatwe, bo od wszystkich wymagało zupełnie nowej
organizacji pracy, nowego sposobu nauczania i uczenia się. Myślę jednak, że wspólnie
podołaliśmy naszym zadaniom – uczniowie, rodzice, i my jako pedagodzy. Było wiele
sytuacji trudnych, zadań wydawałoby się nie do wykonania, ale ta „nowa szkoła” chyba
pokazała Nam, gdzie i w czym szukać siły, by nie zniszczyły Nas przeciwności losu. Naszą
siłą jest wspólnota, którą razem tworzymy.
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, dziś w dzień zakończenia roku szkolnego
chciałabym w imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
podziękować za ten wspólny czas.
Dziękuję, że byliście z nami, że mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie, Waszą żmudną pracę
z dziećmi, a Naszymi Uczniami, za Waszą cichą obecność, a także, i to dla nas niezmiernie
ważne, za uwagi – czasami krytyczne. Bez Was nauka w ostatnich miesiącach nie miałaby
racji bytu.

Przepraszam za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony, za wszelkie sytuacje
dla Państwa i Uczniów stresujące i kłopotliwe. Niestety, okoliczności czasami przerastały Nas
wszystkich.
Po 10 miesiącach trudnej pracy nadszedł dzień oczekiwany przez wszystkich, czas
na podsumowania i na zasłużony odpoczynek. Żegnamy dziś najstarszych uczniów naszej
szkoły 22 – ósmoklasistów. Świadectwo z wyróżnieniem otrzyma sześcioro z nich, a wśród
nich jedna uczennica otrzyma tytuł PRYMUSA SZKOŁY.
Dzisiaj rok szkolny kończą także młodsi uczniowie: 37 dzieci z oddziałów
przedszkolnych i 356 uczniów klas I – VII. Wśród tych uczniów 83 otrzyma świadectwo
z wyróżnieniem, a wśród nich 43 otrzyma tytuł PRYMUSA SZKOŁY. Wszystkim
wyróżnionym Uczniom serdecznie gratuluję.
Wielkie podziękowania należą się oczywiście wszystkim Uczniom – za Wasz
wysiłek, za Wasze zaangażowanie, za godne reprezentowanie naszej szkoły w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych, i w wielu różnych przedsięwzięciach.
Wszyscy w pełni zasłużyliście na dwa miesiące wakacji, które rozpoczną się już za chwilę.
Kochani Absolwenci, spędziliście w murach tej szkoły tylko dwa lata, ale myślę,
że będziecie je mile wspominać, mimo wielu przeciwności losu. Za dwa miesiące
rozproszycie się po innych szkołach, rozpoczniecie nowy etap edukacji. Życzę Wam dobrego
startu w nowych szkołach, wielu sukcesów, i powodzenia, by nowe wyzwania stały się
dla Was motywacją do pracy.
Wszystkim Rodzicom dziękuję za współpracę i gratuluję wspaniałych dzieci. Mam
nadzieję, że choć w minimalnym stopniu spełniliśmy Państwa oczekiwania i dziękujemy
za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście.
Życzę wszystkim Uczniom wspaniałych wakacji, niezapomnianych przygód, ale przede
wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
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