
                                 

 

 

 

 

 

„Pożegnania nadszedł czas….” 

Za nami kolejny rok szkolny, rok niełatwy, rok obfitujący w 

zaskakujące i nieznane dotąd wydarzenia, rok pełen trudnych decyzji 

i nowych wyzwań. 

Wszyscy – nauczyciele, uczniowie, rodzice – staraliśmy się im sprostać. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu nas wszystkich, udało nam się 

odpowiedzieć na wyzwania związane z kształceniem na odległość, 

a uczniom uzyskać wysokie wyniki w nauce. 

Gratuluję Wam drodzy uczniowie wysokich wyników w nauce i promocji 

do następnych klas. 

Nie byłoby to wszystko możliwe bez bardzo dużego zaangażowania, 

wsparcia i zrozumienia rodziców. 

Dla Was rodzice należą się szczególne i serdeczne  podziękowania. 

Bez Waszej pomocy i Waszego trudu wychowawczego nie udałoby się 

skutecznie motywować do działania i wytężonej pracy edukacyjnej uczniów. 

Wszystkim rodzicom na czele z Radą Rodziców ogromnie dziękuję 

za życzliwość , współpracę i zrozumienie  oraz za to , 

że zawsze mogę na Państwa liczyć. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Drodzy Absolwenci ! 

 

Koniec roku szkolnego to czas rozstania z tymi, którzy kończą naukę 

w naszej szkole. Życzę, aby doświadczenia zdobyte  podczas nauki 

dodały Wam odwagi, wiary w siebie  i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. 

Życzę Wam również byście w kolejnej szkole  odnaleźli miejsce dla siebie, 

odnaleźli równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół 

oraz – co również bardzo ważne – spotkali życzliwych a jednocześnie 

wymagających  nauczycieli. 

Dziękuję nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za podejmowany 

w codziennej pracy wysiłek, za zaangażowanie w proces 

dydaktyczno- wychowawczy, podejmowanie inicjatyw edukacyjnych o 

wymiarze regionalnym i ogólnopolskim ,co  wpływa na budowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

Podziękowania  składam na ręce Pana Burmistrza Łęknicy za wsparcie , 

otwartość i  współpracę  w codziennym funkcjonowaniu 

Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. 

Dziękuję również jednostkom i instytucjom działającym w środowisku 

lokalnym oraz Przyjaciołom szkoły, którzy w różnorodny sposób 

wspierają pracę naszej placówki. 

Dziękując za cały rok szkolny  wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, 

pracownikom i przyjaciołom Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy 

życzę dobrego zdrowia i niczym niezmąconej radości , bezpiecznych 

podróży, słonecznej pogody i niezapomnianych wrażeń podczas  wszystkich 

niezwykłych, wakacyjnych przygód. Do zobaczenia 1 września. 

 

                                                                 Sławomira Marszałek 

                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

                                                                        w Łęknicy 

 


