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Poniatowa, dnia 25 czerwca 2021 r. 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Szanowni Państwo 
 
Rok szkolny 2020/2021 podobnie jak poprzedni był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. 
Nauczanie zdalne, obawy o relacje z uczniami, o ich przyszłość i rozwój, ale również o zdrowie 
własne i bliskich, niepewność jutra oraz nowe wyzwania technologiczne wyznaczały kierunek 
działań szkoły w kończącym się roku szkolnym. 
 
Dzisiaj z zachowaniem reżimu sanitarnego odbierzecie indywidualnie świadectwa podczas 
uroczystych spotkań z wychowawcami. Dla klas ósmych, absolwentów szkoły, została 
zorganizowana uroczystość zakończenia roku szkolnego na szkolnej auli. 
 
Drodzy Uczniowie, chcę Wam podziękować za to, że dawaliście z siebie wszystko, szczególnie 
wtedy, kiedy pojawiła się nowa organizacja pracy szkoły, po zawieszeniu zajęć stacjonarnych. 
Wasza motywacja do nauki okazała się bardzo ważna. Wielu z Was osiągnęło w tym roku bardzo 
dobre wyniki, a niektórzy z dużymi sukcesami brali udział w olimpiadach i konkursach. 
Reprezentowaliście naszą szkołę w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. Jestem dumny z Was wszystkich, doceniam Wasze starania i to, że 
godnie reprezentowaliście zarówno szkołę, jak i nasze miasto. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Laureatka konkursu przedmiotowego z języka angielskiego pod patronatem 
Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk – Maja Markowska z klasy VIII „a”. 
 
Serdecznie dziękuję Waszym rodzicom za pomoc w realizacji planu pracy szkoły podczas 
zdalnego nauczania. Na ręce Pani Katarzyny Krupy Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców 
składam serdeczne podziękowanie za wsparcie w działaniach Rady Pedagogicznej oraz 
ufundowaniu nagród dla prymusów i laureatów szkolnych konkursów.  
 
Drodzy nauczyciele, pedagodzy i psycholożki. Państwa zaangażowanie i wysiłek włożony 
w realizację misji edukacyjnej w tym ciężkim okresie zasługuje na najwyższe uznanie. Życząc 
zasłużonego odpoczynku wakacyjnego, dziękuję Wam za trud włożony w dokształcanie i pracę 
podczas nauczania zdalnego i hybrydowego. Wasze zaangażowanie i pomoc uczniom w tym 
trudnym okresie były bezcenne. Indywidualne podejście do wychowanków pomogło uniknąć 
wielu problemów i frustracji wynikających z trwającej pandemii Covid-19.  
 
Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za trud w utrzymywaniu porządku na terenie 
szkoły oraz za wzorowe przestrzeganie wytycznych nałożonych przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki. 
 
Serdecznie dziękuje Państwu Ewie i Stanisławowi Pawłowskim właścicielom firmy Pawtrans 
i Pani Jolancie Goliszek-Pyśniak za sponsoring kart podarunkowych dla wyróżnionych 
absolwentów. 
 
Kończąc, życzę Wam wszystkim udanych wakacji, oby były bezstresowe, ale jednocześnie 
bezpieczne. Naładujcie „akumulatory” na przyszły rok szkolny 2021/2022, który powinien 
rozpocząć się we wrześniu w normalnych stacjonarnych warunkach. Klasy I-III wreszcie wrócą 
do wyremontowanego budynku szkoły. Pamiętajcie również, że wakacje to nie tylko okres 
wypoczynku, ale także czas rozwijania zainteresowań i poznawania nowych ludzi. Odkrywajcie 
i rozwijajcie swoje pasje i talenty – to świetna zabawa, a wakacje idealnie się do tego nadają! 
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