
 1 

26 czerwca 2020 

Drodzy uczniowie,  

Szanowni rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły 

 

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Był to rok szczególny. Od września 2019 roku 

do połowy marca 2020 br. przychodziliśmy uczyć się i pracować do szkoły. Przez kolejne 

cztery miesiące w związku z zagrożeniem COVID-19 nauka była prowadzona w systemie 

zdalnym. Było to dla nas wszystkich nowe doświadczenie. Nikt w najśmielszych wizjach nie 

przewidział takiego scenariusza.  

Świadectwa promocyjne i ukończenia Szkoły będą wręczane z zachowaniem przepisów 

odpowiednich do istniejącego zagrożenia koronawirusem. Nie będzie uścisków dłoni ani 

spotkania z kolegami.  

Od jutra zaczynają się zasłużone wakacje. Wszyscy uczniowie otrzymali promocje do 

klas starszych bądź ukończyli Szkołę. 

 

Drodzy ósmoklasiści  

Z uwagi na COVID-19 dopiero w ubiegłym tygodniu pisaliście egzamin na zakończenie 

szkoły podstawowej. Było to podsumowanie waszej ośmioletniej nauki. Jego wyniki będą 

znane dopiero pod koniec lipca br., wtedy też otrzymacie zaświadczenia OKE w Krakowie. 

Wszystkie terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych zostały przesunięte  na 

drugą połowę wakacji.  

Dzisiaj znamy tylko Wasze wyniki na świadectwach ukończenia szkoły, które stanowią 

część punktacji branej pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

W imieniu własnym, nauczycieli, pracowników szkoły i młodszych kolegów życzę 

Wam wielu sukcesów w nauce w wybranych szkołach średnich i branżowych. Godnie nas 

reprezentujcie i osiągajcie sukcesy nie mniejsze niż do tej pory. 

Tak jak w poprzednich latach również w tym roku szkolnym nagrodę im. Patrona Szkoły 

za najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty, oceny na świadectwach, osiągnięcia w 

konkursach i zawodach sportowych oraz za aktywną pracę społeczną w cyklu klas IV - VIII 

otrzyma trzech uczniów klasy ósmej.  Nagroda 800 złotych dla każdego ucznia została 

ufundowana przez Państwa Błaszczaków (rodzinę patrona naszej szkoły).  

 

Drodzy uczniowie  

Kończy się całoroczna praca, która dzięki Waszej otwartości i ciekawości świata, 

zaowocowała osiągnięciami w różnych dziedzinach. Ufam, że swoje sukcesy, ważne dla 

każdego z Was, ważne dla nauczycieli i rodziców, potraktujecie jako motywację do dalszej 

pracy i rozwoju. 

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym przez Radę Pedagogiczną za wyniki w 

nauce oraz za pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska – wasze nazwiska znalazły się w 

protokole Rady Pedagogicznej. 

Szczególnie gratuluję uczniom, którzy reprezentowali naszą szkołę w konkursach  

i zawodach sportowych. Szczegółowe informacje na temat konkursów wraz z waszymi  

nazwiskami znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

Szczególną nagrodą dla każdego ucznia jest zawsze czas wakacji – beztroskich chwil w 

gronie rodziny i przyjaciół, czas wyjątkowych przeżyć. Życzę Wam, udanych wakacji. 

 

Szanowni Rodzice 

Mija kolejny rok, w którym udowodniliście Państwo, jaką wartością dla edukacji 

pozostaje Wasze wsparcie. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w życie szkoły oraz 

organizację imprez dla dzieci. Ufam, że przyniosło ono także Państwu pozytywne 

doświadczenie. Życzę, by czas wakacji pozwolił Wam przeżywać radość wspólnego 

przebywania z dziećmi i dał sposobność do wytchnienia od codziennych zawodowych zajęć. 
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Szanowni Państwo Nauczyciele i Pracownicy Szkoły 
Przez cały rok wszyscy ciężko pracowaliście. Obmyślaliście coraz to nowsze sposoby 

na to, by wszystkim uczniom przekazać jak najwięcej tajników wiedzy i umiejętności oraz 

przygotować do zmagania się z najważniejszym sprawdzianem, którym w szkole podstawowej 

jest egzamin ósmoklasisty. Dziękuję bardzo nauczycielom przygotowującym uczniów do 

konkursów. Współpraca z tak wspaniałym gronem pedagogicznym jest dla mnie 

zaszczytem i przyjemnością. Za wysiłek, który podejmowaliście Państwo każdego dnia, 

serdeczne dziękuję. 

Dziękuję bardzo wszystkim pracownikom obsługi szkoły, którzy starań aby zapewnić 

bezpieczeństwo, czystość i porządek w budynku i na zewnątrz szkoły. 

Niech czas letniego urlopu da wszystkim Państwu wytchnienie i radość oraz pozwoli 

wzmocnić siły do podejmowania zadań w nowym roku szkolnym. 

 

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzę udanego 

wypoczynku i radosnego oczekiwania na kolejny rok szkolny. 

 

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami, 

 

Dyrektor Szkoły  

 

Zbigniew Sokal 

 


