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Drodzy Uczniowie!
Kochani moi!
W dniu dzisiejszym spotykacie się ze swoją klasą na ostatniej lekcji w dniu Zakończenia Roku
Szkolnego 2019-2020.
Jest to wyjątkowe spotkanie, które na pewno będziemy długo pamiętali.
Ogromnie cieszę się, ze mogę razem z Wami w nim uczestniczyć.
Z całego serca pragnę Wam pogratulować zakończenia nauki w kolejnej klasie.
Jestem z Was bardzo dumna!
Dziękuję wszystkim uczniom za obecność na lekcjach prowadzonych w murach szkoły oraz
tych kontynuowanych w nauczaniu zdalnym.
Naszym najmłodszym uczniom klas szkoły podstawowej dziękuję za radosny udział w
lekcjach, wspólne czytanie, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie wierszy oraz naukę
przez zabawę.
Starszym uczniom klas szkoły podstawowej dziękuję za zgłębianie wiedzy nie tylko na
lekcjach języka polskiego, lecz także na zajęciach z przedmiotów dodatkowych.
Młodzieży z klas gimnazjalnych dziękuję za zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy, aktywne
uczestnictwo podczas zajęć oraz odwagę w pokonywaniu trudności językowych.
Naszym najstarszym uczniom z klas IV gimnazjum oraz klas kursu A Level – dziękuję za
rozwijanie pasji językowych, gorliwość i determinację w zdobywaniu wiedzy oraz ciężką
pracę w celu osiagniecia jak najlepszych wyników z egzaminów maturalnych.
Jesteście wspaniali!
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Proszę Was teraz bardzo abyście przyjęli ode mnie już ostatnie zadanie domowe w tym roku
szkolnym.
Podziękujcie swoim Rodzicom i Opiekunom!
Najmłodsi uczniowie – bardzo proszę, uściskajcie ich mocno.
Najstarsi uczniowie – proszę, okażcie swoja wdzięczność.
Bardzo Was proszę przekażcie także moje podziękowania swoim kochanym Rodzicom i
Opiekunom dzięki którym uczęszczacie do naszej szkoły. Bez ich troski o Was oraz
zaangażowania w życie szkoły nie moglibyśmy uczyć się języka polskiego, historii, geografii,
religii i śpiewu w sobotnie poranki.
Podziękujcie tez proszę Waszym Wychowawcom, którzy przekazywali Wam wiedzę w
minionym roku szkolnym. Podziękujcie im także w moim imieniu za cały trud pracy, wszystkie
ciekawe lekcje i przeprowadzone nauczanie, szczególnie podczas tegorocznego nauczania
prowadzonego w formie zdalnej.
Swoja ciężką pracą podczas lekcji oraz przy wykonywaniu zadań domowych pokazaliście nam
dorosłym, ze bezsprzecznie zasługujecie na upragnione wakacje.
Życzę Wam by każdy dzień wakacji był przez Was zdrowo i bezpiecznie przeżyty.
Niech będzie to czas odpoczynku, czas nowych i dobrych doświadczeń, który wypełnią radość,
uśmiech i piękna pogoda.
Żywię głęboką nadzieję, że spotkamy się wszyscy we wrześniu, w pełni nowych sił i energii do
dalszej pracy i nauki.
Niniejszym ogłaszam, iż rok szkolny 2019/2020 uważam za zamknięty.
Do zobaczenia po wakacjach, na uroczystych szkolnych akademiach.

Wasza Pani Dyrektor,
Sylwia Spek

Email: dyrektor@szkola.org
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