Busko-Zdrój, 26.06.2020 r.

„Wymagajcie od siebie,
choćby inni od was nie wymagali”
Św. Jan Paweł II

Szanowni Rodzice, Nauczyciele
i Wy Drodzy Uczniowie !
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego przebiega zupełnie inaczej niż miało
to miejsce w poprzednich latach.
Nie spotykamy się wszyscy razem, aby wspólnie z Wami, Drodzy Uczniowie,
cieszyć się z Waszych szkolnych sukcesów , na które pracowaliście cały rok.
Jednak mimo zaistniałej sytuacji, mam nadzieję, że przywołane przez każdego
z Was osobiste wspomnienia będą pozytywną refleksją nad minionym rokiem.
Jaki ten rok był dla każdego z Was?
Dla jednych pasmem sukcesów, nowych znajomości, odkrywaniem talentów,
pasji, dla innych czasem „niewykorzystanym właściwie”, zwłaszcza w tych ostatnich
miesiącach trudnej dla Nas wszystkich pracy.
Dlatego nawiązując do słów Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II,
którego w tym roku wspominamy w setną rocznicę Jego urodzin „Wymagajcie od
siebie, choćby inni od was nie wymagali” pamiętajcie, że musicie sami, własną pracą,
podejmować trud i wysiłek, aby osiągnąć wymarzony cel i sukces. My nauczyciele,
pomagamy Wam w odnajdywaniu właściwych ścieżek, wskazujemy Wam drogę do
sukcesu, ale to Wy musicie włożyć wiele pracy, aby pokonać trudności.
W dniu dzisiejszym świętujemy także zakończenie roku szkolnego klasy
trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3.

Dla absolwentów dzisiejszy dzień jest zamknięciem kolejnego etapu życia.
Uczniowie kończą szkołę branżową, chociaż przed nimi ostatni ważny egzamin,
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Drodzy Absolwenci !
W tym szczególnym dla Was dniu życzę, abyście odnaleźli się w świecie
dorosłych, abyście byli otwarci na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.
Moi drodzy uczniowie, abiturienci żyjcie i pracujcie odważnie patrząc
w przyszłość, wybierając właściwą drogę, realizując cele i zamierzenia.
Pamiętajcie także, że dorosłość to odpowiedzialność, sumienność
w wykonywaniu swoich obowiązków, to zmagania z problemami dnia codziennego.
Pamiętajcie, abyście nie dali się zwieść pokusom dzisiejszego świata.
Żegnacie dzisiaj naszą szkołę, jednak myślę, że o niej nie zapomnicie. Nie
zapomnijcie również o swoich nauczycielach i wychowawcy, którzy nie szczędzili
czasu i wysiłku, by kształtować Wasze młode serca i umysły. Dlatego Waszemu
wychowawcy Pani Anecie Prucnal i wszystkim nauczycielom składam serdeczne
podziękowania za trud codziennej pracy, za to że starali się przekazywać Wam
wiedzę, zasady dobrego wychowania, postępowania, uczyli szacunku do drugiej
osoby.
Mam nadzieję, że trud nie zostanie zmarnowany, a zdobyta przez Was wiedza
zaowocuje w przyszłości.

Drodzy Uczniowie!
Przez 10 miesięcy mieliście możliwość poszerzać swoją wiedzę, zdobyć
życiowe doświadczenie pod okiem oddanych Wam nauczycieli i wychowawców.
Mam nadzieję, że skorzystaliście z tej szansy i dziś każdy z Was może powiedzieć, iż
miniony rok nie był rokiem straconym.
Wśród Was są Ci którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i w związku
z tym:
 trzech uczniów naszej szkoły zostało wytypowanych do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów,


dwóch do Stypendium Starosty Buskiego,



trzydziestu uczniów do Stypendium za wyniki w nauce.

Ponadto uczennica kl. IITH otrzymuje także stypendium ufundowane przez
Dyrektora hotelu Słoneczny Zdrój Pana Grzegorza Rąpela w ramach umowy
patronackiej.
Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów!

Na koniec miła wiadomości dla klasy I Tl, kształcącej się w zawodzie technik
logistyk, która w konkursie szkolnym „Wyścig po królewskie berło” zgromadziła
największą liczbę punktów za wszelkie inicjatywy i działania oraz wysoką średnią
ocen i wysoką frekwencję i zajęła I miejsce! Gratulujemy!
W nagrodę klasa ta otrzymuje 500 zł dofinansowania do wycieczki szkolnej
w następnym roku szkolnym.
Wielu uczniów, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców włączała
się także w różne działania o charakterze edukacyjnym, patriotycznym,
ekologicznym, społecznym, jak również działania na rzecz rozwoju bezpieczeństwa,
wychowania i opieki, w tym również w działalność w różnych projektach unijnych.
Dzisiaj jest ten moment, aby wszystkim nauczycielom i wychowawcom za te
inicjatywy na rzecz rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych
i kształtowania postaw naszych uczniów podziękować, co czynie z całego serca
mówiąc dziękuję !
Dziękuję Wam również za trud codziennej pracy dydaktycznej i opiekuńczowychowawczej, za każdy gest życzliwości i pomocy okazanej uczniom, zwłaszcza
w tym ostatnim okresie zdalnego nauczania.
Koniec roku szkolnego to czas aby podziękować wszystkim, którzy wspierali
działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą naszej szkoły:
Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły władzom organu
nadzorującego i prowadzącego,

Dziękuje całemu personelowi administracyjnemu i pomocniczemu za ich
zaangażowanie w prace na rzecz szkoły,

Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły Radzie Rodziców,

Dziękuję Rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za
działania na rzecz naszej szkoły.


Czego życzyć w takim dniu?
Gronu pedagogicznemu, pracownikom i wszystkim uczniom życzę, aby czas
wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej pracy
i nauki.
Życzę, abyśmy wszyscy bezpiecznie powrócili w szkolne progi i pełni
młodzieńczej radości spotkali się w dniu 1 września już w normalnych warunkach
pracy!
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