„ Kiedy ciekawość dotyczy poważnych problemów,
nazywa się ją żądzą wiedzy”
Marie von Ebner – Eschenbach
Drogi Uczniu,
za Tobą kończąca się edukacja w szkole podstawowej, która, jak sądzę, za sprawą
Twoich nauczycieli i przyjaciół przyniosła Ci wiele radości, niespodzianek i satysfakcji.
Przed Tobą jeden z ważniejszych egzaminów, do którego przystąpisz od 16 czerwca
2020 r. Wierzę w to, że poradzisz sobie z nim znakomicie, zamykając tym samym ważny
etap w swoim życiu i powoli zaczniesz zmierzać do dorosłości.
A … dorosłość oprócz przywilejów ma jednak także swoje obowiązki. Jednym z nich
jest konieczność dokonania wyborów.
Przed Tobą jeden z nich, jeden z najważniejszych. Wybór szkoły średniej.
Wsłuchaj się w siebie. Porozmawiaj ze swoimi nauczycielami, ale przede wszystkim
ze swoimi bliskimi: rodzicami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem …
I wybierz.
Jeśli z ciekawością patrzysz na świat, masz pasje, które zamierzasz rozwijać, chcesz
kontynuować naukę na wyższej uczelni, to swoją ofertę kierujemy właśnie do Ciebie.
Przez następne cztery lata z wytrwałością będziemy szukać u Ciebie pierwiastków
geniuszu. Będziemy stawiać Cię w sytuacjach problemowych, dla których musisz znaleźć
rozwiązanie.
W szkole, którą mam zaszczyt kierować, spotkasz prawdziwych przyjaciół.
Ludzie, którzy tworzyli i tworzą naszą szkołę: uczniowie, nauczyciele i pracownicy, są jej
największą wartością. Pedagodzy to profesjonaliści, dla których nie ma rzeczy
niemożliwych. Pracownicy szkoły to oddani swojej pracy szlachetni ludzie.
Nasi uczniowie to grupa dynamicznych, otwartych, kreatywnych i empatycznych młodych
ludzi, których zapał i entuzjazm wypełnia szkolne korytarze. Wszędzie, gdzie się pojawią,
budzą szacunek i podziw. Jestem z nich bardzo dumna.
Zapraszam Cię do szkoły, w której tradycja i nowoczesność funkcjonują
w znakomitej symbiozie.
Pozostając z wyrazami szacunku,
czekam na Ciebie 1 września 2020r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej szkoły
na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21.
Jolanta Bąk
dyrektor szkoły

PS.
Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszam Cię do udziału w czacie z dyrektorem, który
odbędzie się dnia 10 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 . Adres zostanie podany na stronie
szkoły.

