
Drodzy Uczniowie,  

Szczególnie serdecznie pragnę powitać wszystkich uczniów klas pierwszych 

rozpoczynających nowy etap w swoim życiu. Niech szkoła stanie się dla was 

drugim domem. Tu nawiążecie koleżeństwo i przyjaźnie, poznacie swoich 

wychowawców i nauczycieli. Życzę Wam wielu niezapomnianych i 

fascynujących podróży w świecie nauki. Mam zaszczyt i przyjemność powitać 

wszystkich uczniów w rozpoczynającym się kolejnym roku szkolnym 2021/22. 

Za nami dwa miesiące wspaniałych wakacji, odpoczynku i relaksu. Żywię 

nadzieję, iż ten czas pozwolił Wam na regenerację sił i energii do nauki, do 

działania na forum klasy i szkoły. Dziś 1 września znaleźliście się w starszej 

klasie. Przed Wami nowe ciekawe przedmioty, zupełnie nowy materiał nauczania, 

nowi nauczyciele oraz koleżanki i koledzy. Czekają też Was nowe zadania do 

zrealizowania oraz związane z tym wyzwania. Jestem przekonany, że będziecie 

mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje zarówno w szkole jak i 

poza nią. Szkoła, do której uczęszczacie stać będzie na straży Waszej edukacji. 

Dołożymy wszelkich starań, abyście z dobrymi wynikami powędrowali do 

kolejnej klasy, abyście bardzo dobrze napisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki 

naszych ósmoklasistów od wielu lat są bardzo wysokie. W ostatnim roku 

szkolnym wyniki naszych uczniów z egzaminu z języka polskiego oraz 

matematyki były najwyższe w całej Gminie Lesznowola.  

Życzę Wam moi drodzy, abyście bez względu na formę nauczania, 

wykorzystywali swoje możliwości w kierunku własnego rozwoju i 

samorealizacji. Życzę Wam spokoju, zadowolenia oraz satysfakcji z nauki w 

nowym roku szkolnym 2021/22. 

 

Szanowni Rodzice, 

Witamy Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym.                                                               

Z uwagi bezpieczeństwo zdecydowaliśmy się na ograniczenie bezpośrednich 

kontaktów z Państwem w budynku szkoły. Zależy nam na tym, aby nasi 

uczniowie mogli jak najdłużej cieszyć się i korzystać z nauki w formie 

stacjonarnej. Nowy rok szkolny stawia przed nami wyzwania, budzi nadzieję, 

skłania do stawiania nowych celów i realizacji nowych zadań. Wspólnie jesteśmy 

w stanie dokonać wiele dobrego dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Liczymy 

na Państwa wsparcie i pomoc szczególnie nauczycielom i wychowawcom klas, 

którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami. 

Życzymy Państwu dużo zdrowia, siły i wytrwałości w nowym roku szkolnym 

2021/22 



Drodzy nauczyciele, 

Chciałabym życzyć wszystkim nauczycielom  satysfakcji i sukcesów tych dużych 

i tych małych. To Wy, bardzo często jako pierwsi zauważacie talenty i 

predyspozycje u swoich uczniów, widzicie problemy i udzielacie pomocy swoim 

podopiecznym. Proszę, żebyście również w tym roku szkolnym służyli 

wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem. Możecie liczyć zawsze na moje 

wsparcie w trudnych sytuacjach. Życzę Wam optymizmu, kreatywności i dużo 

siły do pracy w nowym roku szkolnym. 

Życzę wszystkim powodzenia, pozdrawiam bardzo serdecznie, 

Dyrektor szkoły, 

Paweł Żurowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


