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Grono Pedagogiczne
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot

mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Rafał Kuchniak religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Marek Domański przyroda, muzyka
mgr Joanna Cygan język angielski, biblioteka
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin świetlica
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Jakubowska biblioteka
mgr Anna Kosiba matematyka
mgr Dorota Kadula edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Helena Karolczyk – 
Wysogląd religia, technika

mgr Dorota Karyś historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o 
społeczeństwie

mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna



mgr Urszula Walkiewicz surdopedagog
mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Jolanta Pajor matematyka
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, plastyka
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor świetlica
mgr Dorota Sobczak biologia, chemia
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Stadnik matematyka, informatyka
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Marcin Duda informatyka
mgr Witosława Wiącek biblioteka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Beata Szot – Serafin geografia
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska
mgr Elżbieta Zaręba

język polski
świetlica



Pomoc dla Pawła
W piątek 4.10. w naszej szkole odbyła się Wielka Loteria Fantowa połączona ze 
sprzedażą ciast. Zbiórka została zorganizowana dla ciężko chorego byłego ucznia naszej
szkoły Pawła Rafałowskiego. Akcja odbiła się bardzo dużym echem wśród uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły. Łącznie podczas obu zbiórek zorganizowanych w szkole 
udało się zebrać 6147 zł i 45 groszy. Jako organizatorzy akcji pragniemy podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie i przygotowanie akcji.
Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Rodzicom za upieczenie ciast, Radzie Rodziców, Pani 
Katarzynie Grabowskiej i rodzicom uczniów za przekazanie fantów, Uczniom z 
Samorządu Uczniowskiego za przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.
Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Pieniądze w najbliższym czasie zostaną przekazane mamie Pawła Rafałowskiego.



Wybory do Samorządu Szkolnego
W ostatnim tygodniu września w naszej szkole odbyły się wybory na opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego oraz na przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali 
bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego 
programu.

Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani mgr Dorota Sobczak.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych 217 głosów wyłoniono następujące osoby do 
Zarządu SU:

Przewodniczący: Mikołaj Żywioł VIII b

Zastępca przewodniczącego: Karolina Raźny VIII a

Zastępca przewodniczącego:VI c

Gratulujemy !!!



Dzień Edukacji Narodowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej są doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za 
twórczy wysiłek nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczących w dziele 
kształtowania szlachetnych serc i światłych umysłów swoich wychowanków.
15 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

Tradycyjnie, uczniowie aktywnie włączyli się w zorganizowanie imprezy. Pod kierunkiem
p. Beaty Korycińskiej- Furtak i p. Marka Domańskiego przygotowali uroczystą 
akademię, na którą złożyły się: satyryczne przedstawienie relacji między nauczycielami 
w wykonaniu klasy 6b, wiersze polskich poetów przedstawione przez uczniów z klas 2 i 3
oraz piosenki wyrażające wdzięczność i szacunek dla „kochanych nauczycieli”.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali symbolicznie przyjęci w poczet 
społeczności naszej szkoły. Do ceremonii ślubowania pierwszaków przygotowały 
wychowawczynie p. Dorota Kadula i p. Dorota Sowa.

W drugiej części apelu Pan Dyrektor złożył wszystkim życzenia oraz wręczył wybranym 
nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora.



"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do

myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania"
B. Conklin

Wyjątkowy Nauczycielu naszej szkoły życzę Ci, aby Twoja pasja do działania, energia 

i uśmiech, wymagania, które dzień w dzień stawiasz przerodziły się w inspiracje
kreowania młodego pokolenia na dobrych ludzi. 

Wyjątkowy Nauczycielu, życzę Ci inspirowania do myślenia, do marzenia, inspirowania
do poznawania i działania, które prowadzi do sukcesu każdego z Twoich uczniów -

 na miarę Jego możliwości, albowiem "Twój sukces Nauczycielu jest w rękach dzieci, nie
odwrotnie".

Wyjątkowy Nauczycielu Szkoły Podstawowej nr 78 im. Piotra Michałowskiego 

w Krakowie wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za Twoją ciężką, codzienną pracę.
Sławomir Nosek
Dyrektor SP78







OMNIBUS 2019
W środę 20 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole „Międzyszkolny Konkurs ABC
Bezpieczeństwa – OMNIBUS 2019”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rada
Dzielnicy XVII oraz Straż Miejska, która ufundowała nagrody rzeczowe dla zwycięzców i
uczestników konkursu.

W zmaganiach wzięło udział 8 dwuosobowych zespołów klas III ze szkół Dzielnicy XVII:
SP  140,  SP  129,  SP  98,  SP  78.  Uczestnicy  musieli  wykazać  się  dużą  wiedzą  i
umiejętnościami  z  zakresu:  przepisów  ruchu  drogowego,  szeroko  pojętego
bezpieczeństwa na co dzień oraz podstaw pierwszej pomocy. Poziom wszystkich drużyn
był bardzo wysoki.

I miejsce : Weronika Salwińska i Borys Zawalski – SP 78

II miejsce: Zuzanna Sendor i Patryk Kostecki- SP 78

III miejsce: Karol Porębski i Aleksander Musiał – SP 98

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!





EUROWEEK 2019

W dniach 10-14 grudnia 2019 r. 28-osobowa grupa uczniów klas 7 i 8 uczestniczyła w
warsztatach językowych „Euroweek”, które w tym roku odbyły się w Dusznikach Zdroju.

Przez  3  dni  uczestnicy  tego projektu rozwijali  umiejętności  komunikacyjne w języku
angielskim  pod  kierunkiem  wolontariuszy  z  Turcji,  Włoch,  Kosowa,  Kolumbii,
Gwatemali, Peru, Wietnamu i Indonezji. Dzień rozpoczynał się gimnastyką przy muzyce
lub  tańcem  (Energizer),  a  kończył  dyskoteką  lub  zabawą.  Tańczono  salsę,  zumbę  i
belgijkę. Uczniowie oglądali prezentacje krajów wolontariuszy, uczestniczyli w zabawach
integracyjnych, tworzyli scenki dramatyczne, historyjki, prezentacje, aplikacje i reklamy.
Każdy mógł  znaleźć  tutaj  coś  dla  siebie,  wiele  się  dowiedzieć  o  sobie  i  otaczającym
świecie, poznać ciekawych ludzi, a przy tym świetnie się bawić.





Jasełka

W  naszej  szkole  20  grudnia  odbyły  się  klasowe  wigilie,  podczas  których  dzieci,
wychowawcy i rodzice składali sobie bożonarodzeniowe życzenia łamiąc się opłatkiem.

Tego  uroczystego  dnia  uczniowie  z  młodszych  klas  przedstawili  Kantatę  Bożego
Narodzenia. W Jasełkach wystąpiły dzieci z klasy 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, które pięknie
recytowały  teksty,  śpiewały  kolędy,  tańczyły,  grały  na  instrumentach  perkusyjnych,
fletach.  Opiekunowie  występujących  dzieci:  D.  Sowa,  H.  Karolczyk-  Wysogląd,  A.
Zagrodzka.





Literacki Ogródek

Nasz projekt „LITERACKI OGRÓDEK” zdobył grant w konkursie.

Pomysł  literackiego  ogródka  opiera  się  na  niezmiernie  ważnej  i  potrzebnej  w
codziennym  życiu  umiejętności  wyszukiwania  informacji.  Uczniowie  pod  okiem
nauczyciela będą zapoznawali  się z  twórczością pisarzy i  poetów, w których dziełach
pojawiają  się  konkretne  gatunki  roślin.  Czytanie  twórczości  literackiej  będzie
początkiem przygody,  która  ma  pokazać  uczniom,  że  literaturę  można  odkrywać  w
różnorodny  sposób.  Obcowanie  ze  słowem  pisanym  ma  otworzyć  ich  na  piękno
literatury, uwrażliwić i poruszyć światem wyobraźni. Aby udowodnić uczniom, że dzięki
czytaniu rozkwitamy, stajmy się lepszymi ludźmi i że utwory literackie nie są martwymi
dziełami  przeniesiemy  ten  świat  roślin:  drzew,  krzewów  i  kwiatów  do  szkolnego
ogródka.  Obok  każdej  rośliny  umieścimy  tabliczkę  z  informacją,  jaki  utwór  był
natchnieniem do jej zasadzenia.



7  stycznia  w  siedzibie  Nowej  Ery  odbyło  się  posiedzenie  jury,  które  wyłoniło  60
zwycięskich pomysłów na projekty edukacyjne. Laureaci konkursu mają wiele powodów
do satysfakcji:  zdobyli  nie tylko granty finansowe,  dyplomy i  półroczne prenumeraty
miesięcznika FOCUS, ale też przyczynili się do promocji swych macierzystych placówek,
które  zostały  wpisane  na  Mapę  Dobrze  ZaPROJEKTowanej  Edukacji.  Uczniowie
tworzący projekty zdobywają cenne doświadczenie na wielu polach – od samodzielnego
nabywania  wiedzy  po  planowanie,  współpracę  z  innymi  i  ewaluację  osiągnięć.
Zaproponowany przez nas model pracy „od pomysłu do projektu” to kreatywny proces
umożliwiający  szlifowanie  nowych  umiejętności  i  kompetencji.  Korzyścią  jest  także
integracja  grupy  projektowej  i  inspirujący  przykład  dla  innych  uczniów,  grup,
nauczycieli.

W szczególności  dziękujemy i  gratulujemy Pani  Annie  Dragan – autorowi  projektu
„Literacki  ogródek”.Tegoroczna,  10.  edycja  konkursu  okazała  się  rekordowa  pod
względem liczby nadesłanych pomysłów. Nadeszło ich aż 887.



Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 22 I 20120 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu dla
klas I – III.

Uczniowie  ze  świetlicy  szkolnej  z  klasy  III  A pod opieką  p.  Z Gawin  i  p.  E.  Zaręby
zaprezentowali  swoim  kolegom  inscenizację  pt  ”  Bezpieczny  Internet”,  w  której
przedstawili problem uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu. Grupa
uczniów wcieliła się w role rodziny borykającej się z niebezpieczeństwami , które czyhają
na  dzieci  w  internecie.  Program uatrakcyjniły  piosenka  i  taniec.  Mamy nadzieję,  że
ukazany problem i  rady jak bezpiecznie walczyć z cyberprzemocą ,uczulą uczniów i
pozwolą bezpiecznie korzystać z komputera.





DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 
W SPRAWIE 

ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie po reformie edukacji  od 1  września 2017 roku
zlokalizowana jest w dwóch budynkach. Na mocy Prawo Oświatowe ustawy z dnia 14
grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r.) osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunków pobytu dziecka, opieki i wychowania jest dyrektor szkoły. W
opisanej sytuacji organizacja pracy szkoły zlokalizowanej w dwóch budynkach pozostaje
w  kompetencji  dyrektora  szkoły,  który  jest  również  zobligowany  do  tworzenia
optymalnych  warunków  realizacji  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i
opiekuńczej  oraz  zapewnienia  każdemu  uczniowi  w  szczególności  odpowiednich
warunków higieny nauki. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 78
im. P. Michałowskiego w Krakowie zarządza następującą organizację pracy szkoły od 1
września 2020 roku: klasy I-III będą się uczyły w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a,
natomiast uczniowie klas starszych IV- VIII w budynku przy ul. Jaskrowej 5.



Zapewniam  jednocześnie,  że  powyższa  decyzja  podyktowana  dobrem  dzieci,
poprzedzona  wypracowanym  wspólnym  stanowiskiem  nauczycieli,  konsultacjami  z
rodzicami – zarówno na zebraniach oraz indywidualnymi  spotkaniami  z  rodzicami
została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców. Zależy mi,  aby nasza szkoła
miała  bazę  dydaktyczną  na  najwyższym  poziomie  oraz  bezpieczne  i  komfortowe
warunki nauki i wychowania, a ja jako dyrektor swobodną przestrzeń do realizacji tych
priorytetowych dla mnie celów. Klasy edukacji wczesnoszkolnej spędzając pierwsze trzy
lata nauki w budynku przy ul. Łuczanowickiej, w klasie IV automatycznie kontynuują
naukę  w budynku przy  ul.  Jaskrowej,  mając  możliwość  korzystania  z  tematycznych
pracowni  przedmiotowych w każdej  z sal  lekcyjnych przez następne lata edukacji  w
naszej szkole.

Z odpowiedzialnością muszę stwierdzić,  że podjęta decyzja  jest  dla  mnie ogromnym
wyzwaniem.  W  realizacji  tego  wyzwania  proszę  Państwa  o  zaufanie.  To  Państwa
zaufanie, wsparcie i akceptacja pozwoli mi realizować najbliższe plany i przedsięwzięcia.

Z myślami o przyszłości szkoły i jej rozwoju pozostaję do Państwa dyspozycji.

Sławomir Nosek



Dzień Otwarty Szkoły
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

3 marca 2020

Dyrekcja oraz nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 78 

im. P. Michałowskiego w Krakowie 
zapraszają rodziców i przedszkolaków 

na Dzień Otwarty Szkoły, 
który odbędzie się 3 III 2020 r.  

w godzinach od 17.00 do 19.00 
w budynku przy ul. Łuczanowickiej 2a

W programie:
- spotkanie z Dyrektorem Szkoły
- występ artystyczny uczniów 
- zajęcia prowadzone przez nauczycieli uczących w kl. I- III
- zwiedzanie szkoły

SERDECZNIE ZAPRASZAMY



Tego dnia do budynku przy ul. Łuczanowickiej przybyło bardzo dużo gości: rodzice i
uczniowie  klas  młodszych,  ale  przede  wszystkim  przyszli  pierwszoklasiści  oraz  ich
rodzice.  W czasie trwającego ponad 2 godziny spotkania goście mieli  okazję obejrzeć
bajkę  „Kopciuszek”  w wykonaniu uczniów klas  trzecich  przygotowanych  przez  p.  A.
Zagrodzką.  Po  przedstawieniu  przyszli  pierwszoklasiści  uczestniczyli  w  zajęciach
prowadzonych  przez  nauczycieli  uczących  w  naszej  szkole.  Były  więc  gry  i  zabawy
sportowe, zagadki logiczne, zajęcia plastyczne i muzyczne oraz robotyka. Rodzice w tym
czasie  uczestniczyli  w  spotkaniu  z  Dyrektorem  Szkoły  Sławomirem  Noskiem,  który
przedstawił  ofertę  naszej  placówki.  Nasza  szkoła  zapewnia  m.in.:  najwyższy  poziom
bezpieczeństwa – zapewniony przez monitoring wraz z wideodomofonem, oraz pełną
kontrolę osób wchodzących na teren zamkniętego budynku, w każdej sali lekcyjnej duży
65-calowy monitor dotykowy i tablica interaktywna, dziennik elektroniczny, szafki dla
każdego ucznia,  świetlicę  czynną od 6.30 do 17.00,  naukę na jedną zmianę,  szeroki
wachlarz  zajęć  pozalekcyjnych,  pomoc  pedagoga,  psychologa  i  logopedy,  zajęcia
sportowe i świetlicowe realizowane w pełnowymiarowej sali gimnastycznej, obowiązkowe
zajęcia szachowe i realizację projektów edukacyjnych, w tym Noc Matematyki, Rowerowy
Maj,  Zespół  Jaskierki,  Klub  Włóczykij  i  wiele  innych.  Oferujemy  szkołę  innowacji  i
wymagań  edukacyjnych,  szkołę  przystosowaną  dla  najmłodszych  uczniów  w  tym  w
szczególności m.in. wykonany generalny remont wszystkich sanitariatów,remont szatni i
korytarza, szatni wychowania fizycznego, biblioteki.



KORONAWIRUS SARS- CoV-19
W  związku  z  rosnącą  liczbą  zakażeń  koronawirusem  SARS-CoV-2,  w  trosce  o
bezpieczeństwo   uczniów,  rodziców i  pracowników w całej  Polsce zawieszone  zostały
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze od 12 marca do 25 marca 2020.  Natomiast od 25
marca do końca roku szkolnego 2019/2020 wprowadzono kształcenie na odległość.  

RYMOWANKI O KORONAWIRUSIE

Rymowanki  ułożone  przez  uczniów  kl.  4b,  których  celem  jest  danie  nadziei,  że
koronawirus minie i znowu spotkamy się w szkole.

Maskę noś boś jest gość.
W domu siedź,

informacje na bieżąco śledź.
Wszystko to w końcu minie,

 więc spędzaj czas w rodzinie.
Dużo się śmiej, nadzieję na lepsze dni miej.
Myj ręce nie tylko w łazience.
Koronawirus to nie koniec świata

-chroń babcię, dziadka, siostrę i młodszego brata.
Jeremiasz Augustyn



W czasie pandemii nie wychodź na miasto, bo się zrobi ciasno.
Zakryj nos zakryj usta, a do tego najlepsza jest chusta.
Rączki myję, pielęgnuję anty-żelem się smaruję.
Bądź ostrożny bo wirus jest groźny.
Może miesiąc może dwa dołączymy do szkoły raz dwa.
Koronawirusie miejmy nadzieję, że przez ciebie nie oszaleję.
Dominik Przeniosło

Pandemia koronawirusa
W marcu było jak w garncu
Nieoczekiwanie pandemia z daleka przybyła
Wszystkich nas w domach pozamykała
i za nic nadejście wiosny miała
Koronę na głowę sobie założyła
i po całym świecie się rozpanoszyła
Zakładamy maseczki, myjemy ręce
i wierzymy, że wirus nas nie zdobędzie
Do szkoły nie chodzimy- zdalnie się uczymy
Z nauczycielami wspólnie jakoś sobie radzimy
Ty wirusie- zgiń, przepadnij
Chcemy dalej żyć normalnie!
Jakub Czekaj



Chociaż wirus panuje na świecie, ja uczę się w necie.
Spotkania na zoomie, niby trudne, a już umiem.
Zadanie odrabiam w Librusie i nie myślę o wirusie.
Online sprawdzian, online kartkówka, to dla nas nowe słówka.
Dostępy, linki, kody, to nowe nauki metody.
Lecz nauczyć się trzeba, bo teraz taka potrzeba.
Czas pandemii kiedyś minie, a od konsekwencji braku wiedzy nikt się nie wywinie.
Maksymilian Partyła 

Przez koronawirusa musieliśmy zostać w domu,
ale nie było to straszne nikomu.
Wzięliśmy laptopy w ruch
i każdy z nas zachował się jak zuch.
Zaszyliśmy się wszyscy w domu,
by się nie zarazić i nie szkodzić nikomu.
Szybko opanowaliśmy lekcje online
i w pokoju stworzyliśmy do nauki raj.
Nie skarż się na warunki koleżanko i kolego,
bo robisz dwa kroki z łóżka i już jesteś na lekcji polskiego.
Nadia Towarek 

Koronawirus straszna rzecz, więc należy się jej strzec.
Zabezpieczać się i chronić, jakoś się potrzeba bronić
Sio zarazki z moich dłoni!
Zaraz mydło Was przegoni!
A, że zrobi to skutecznie, będę bawił się bezpiecznie!
Mateusz Paluch 



W KRĘGU PRAW DZIECKA
Tegoroczny  Ogólnopolski  Konkurs  „W  KRĘGU  PRAW  DZIECKA”  pod  honorowym
patronatem Rzecznika Praw Dziecka został ogłoszony pod hasłem „Każde dziecko ma
prawo  do  dobrego  dzieciństwa”.  Celem  konkursu  było  upowszechnienie  znajomości
praw  dziecka  oraz  ukazanie  twórczych  możliwości  dzieci  i  nauczycieli.  Spośród
uczestników  z  całej  Polski  komisja  wyłoniła  laureatów.  Została  nim  mgr  DOROTA
SOWA otrzymując tytuł i statuetkę „NAUCZYCIELA Z PASJĄ” . 

 

   



Witaj Majowa Jutrzenko
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Rodzice oraz Przyjaciele Szkoły
Podstawowej  nr  78  im.  Piotra  Michałowskiego  w  Krakowie!
Na  wstępie  pozwólcie,  że  zacytuję  wypowiedź  Pana  Dyrektora  Naszej  Szkoły:
„Szanowna  Pani  Wychowawczyni,  Drodzy  Uczniowie  nie  jest  mi  dane  jak  co  roku
uczestniczyć w uroczystej akademii w murach SP78 i podziękować Wam, więc chciałbym
to  uczynić  wirtualnie,  przyjmijcie  moją  wdzięczność  za  pracę  nad  tym  filmem,
dzisiejszym obrazem patriotyzmu.  Tą  realizacją  pokazaliście  nam dumę,  że  jesteśmy
Polakami.”
Kochani!
To prawda,  nie  było  łatwo,  zdawaliśmy sobie  sprawę,  że  jesteśmy w tej  dziedzinie  –
nagrywania  za  pomocą  środków  audiowizualnych  i  platform  edukacyjnych  –
pionierami,  ale  nie  wyobrażaliśmy  sobie,  iż  w  tak  szczególnym  dniu  –  Dniu  229
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – nie będziemy stanowić WSPÓLNOTY, tak,
jak  to  było  dotychczas!  Dzięki  niezwykłemu  zaangażowaniu  Uczniów  klasy  VIc
MOŻEMY  JEDNOCZYĆ  SIĘ  W  PRZEŻYWANIU  ŚWIĘTA  BLISKIEMU  SERCU
KAŻDEGO.                                                       Wychowawca kl. VI c Maria Piecha



W zawiązku z przypadającym Świętem Konstytucji 3 Maja klasa IIIa podczas kształcenia
na odległość zrobiła plakaty ” Polska – moja Ojczyzna”.



ILE RAZEM DRÓG PRZEBYTYCH
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Ten rok szkolny zostanie zapamiętany na długo. Był to rok pełen wyzwań dla nas wszystkich,
wymagał od nas nowych działań, umiejętności,  a nade wszystko współpracy.  Każdy dzień
przynosił  efektywne działania  całej  społeczności  szkolnej:  nauczycieli,  uczniów i  rodziców.
Pragnę  w  pierwszej  kolejności  zwrócić  się  do  uczniów,  którzy  uzyskali  najlepsze  wyniki
nauczania, wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą. Wasze osiągnięcia wskazują na ciągły
rozwój Waszych umiejętności i duży stopień posiadanej wiedzy. Jest to największa radość dla
każdego nauczyciela móc wyróżnić najlepszych. Jest to duma dla rodziców, że ich dziecko
osiągnęło najlepsze wyniki. Serdecznie gratuluję osiągniętych wyników wszystkim uczniom na
miarę swoich możliwości. Osiągnęliście to dzięki nieustającej pracy własnej ukierunkowanej
przez Waszych nauczycieli, za co im w szczególności bardzo dziękuję.
Chciałabym  teraz  zwrócić  się  do  naszych  absolwentów,  z  którymi  wspólnie  spędziliśmy
ostatnie lata. Pozostawiacie w tej szkole wiele ciepłych wspomnień, osiągnięć i sukcesów, które
są również sukcesami szkoły. W dniu dzisiejszym jako dyrektor szkoły pragnę Was pożegnać,
powtarzając za Wami słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:
„Ile  razem dróg przebytych ?  Ile  ścieżek przedeptanych ? (…)  Ile  w trudzie  nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?”
Niech to wszystko utrwali się we wspomnieniach, które w miarę upływu czasu będą dla Was
coraz piękniejsze i cenniejsze. Mam również nadzieję, że będziecie dobrze wspominać czas
spędzony w naszej szkole i „to co dzieje się dzisiaj będzie dla Was fundamentem pod to, co
nastąpi jutro”.



Dziękuję wszystkim nauczycielom i  pracownikom za tworzenie dobrej  szkoły,  przyjaznej  i
wymagającej. Za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Dziękuję za
inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie. Sądzę, patrząc na
wyniki  nauczania,  postawę  uczniów,  że  możecie  kolejny  rok  zaliczyć  do  udanych  i
satysfakcjonujących.  Dziękuję  za  wsparcie  i  pomoc  w  realizacji  najbliższych  planów,
przedsięwzięć i realizacji ogromnego wyzwania jakim jest nowa organizacja pracy w nowym
roku szkolnym w dwóch lokalizacjach szkoły.
Dziękuję Rodzicom w imieniu swoim własnym i nauczycieli za wsparcie naszych działań w
procesie  edukacyjnym,  za  życzliwość,  wyrozumiałość  i  zaangażowanie  jakie  wkładacie  w
zdalną  edukację  dzieci.  Dzięki  naszym  wspólnym  działaniom  wychowujemy  dzieci  na
mądrych i odpowiedzialnych ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji. Bez Waszej pomocy i
współpracy nie byłoby to możliwe i nie osiągnęlibyśmy tak wiele.
Gronu  pedagogicznemu  i  wszystkim  uczniom  i  rodzicom  życzę,  aby  czas  wakacji  był
bezpiecznym  czasem  efektywnego  odpoczynku,  czasem  nabierania  sił  do  dalszej  nauki.
Wykorzystajcie ten czas optymalnie, najprzyjemniej  jak potraficie.  Życzę,  aby wakacje,  ten
długo oczekiwany czas, dały dużo radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i
zapałem  spotkać  się  za  dwa  miesiące  w  murach  naszej  szkoły,  o  czym  śmiem  twierdzić
wszyscy marzymy jak nigdy!
Absolwentom zaś życzę, aby nowy etap edukacji, w który po wakacjach wkroczycie, pozwolił
Wam dalej rozwijać swoje umiejętności i efektywnie przyczynił się do Waszego rozwoju.
Do zobaczenie po wakacjach.
Sławomir Nosek
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