Gryfów Śląski, 01 września 2021 r.

Szanowni rodzice, pracownicy szkoły, drodzy uczniowie!
Po dwóch miesiącach wakacji spotykamy się ponownie w naszej gryfowskiej dwójce. Szkole
trochę innej, bo z nowymi procedurami, zasadami oraz regulaminami, które wszyscy jesteśmy
zobowiązani bezwzględnie przestrzegać, aby zachować zdrowie i bezpieczeństwo.
Przyglądam się najmłodszym uczniom, naszym klasom pierwszym – i wiem, że ten dzień jest dla
was wyjątkowy. Z jednej strony widzę waszą radość, wkraczacie przecież w zupełnie nowy etap życia. Z
drugiej strony czujecie odrobinę tremy. To, co zupełnie nowe, nieznane, zawsze wywołuje mieszane
emocje. Wasi wychowawcy zapoznają was ze wszystkim i mogę zapewnić was, że po kilku dniach
odnajdziecie się w naszej szkole jak we własnym domu. Możecie liczyć na wsparcie zarówno ze
strony nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Wasi starsi koledzy również wam w tym pomogą.
Każdy rok to duże wyzwanie, zarówno dla was, uczniów, jak i dla nas, pedagogów i rodziców.
Już jutro wkroczycie do szkoły, rozpoczniecie pierwsze zajęcia, zapoznacie się z wymaganiami,
obowiązkami i przywilejami. To narzędzie niezbędne do tego, aby od pierwszego dnia czuć się w szkole
bezpiecznie. Będziecie budować waszą przyszłość również na wiedzy i doświadczeniu, które my, dorośli,
będziemy przekazywać wam najlepiej, jak potrafimy.
Życzę nam wszystkim, aby rok szkolny 2021/2022 obfitował w radosne chwile, sukcesy
i zadowolenie. Niech uczniów nie opuszcza zapał do nauki, by nie zabrakło Wam energii i zapału w
rozwijaniu własnych pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż to
zwiększa szansę na sukces w dorosłym życiu.
Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm
w nauczaniu wychowaniu i codziennych czynnościach były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego.
Z kolei rodzicom życzę przede wszystkim jak najmniej stresu i jak najwięcej powodów do dumy.
Jestem przekonana, że pociechy będą każdego dnia wywoływać uśmiechy na Waszych twarzach, życzę
spokojnego roku szkolnego, uwieńczonego sukcesem dzieci.
Mam nadzieję, że czeka nas niemal 10 miesięcy wspólnej bezpiecznej podróży po ścieżkach
i zakamarkach wiedzy.
Nowy rok szkolny uważam za rozpoczęty! POWODZENIA!
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