ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 67 10, 83 341 67 99, e-mail zeszbp@gmail.com, https://szkpodst9.pl

Drodzy Uczniowie!
Spotykamy się w nowym roku szkolnym, pełni zapału do nauki, z wyznaczonymi dla
siebie zadaniami, ale też z wieloma pytaniami o to, jaki będzie ten rok. Przed Wami czas
nowych wyzwań i celów. Chciałabym, byście pamiętali, że uczycie się dla siebie, nie dla
szkoły. Ona Wam w tym jedynie pomaga. Szkoła stawia przed Wami wiele wyzwań, które
są czasem łatwe, czasami trudne. W ten sposób uczycie się podejmować konstruktywne
decyzje i osiągać swoje cele. Życzę Wam, aby rok szkolny 2021/2022 obfitował w radosne
chwile, sukcesy, te mniejsze i większe, z których będziecie dumni. Rozwijajcie swoje pasje
i zainteresowania. Proszę Was o odpowiedzialność i zrozumienie, o przestrzeganie
regulaminu, procedur i stosowanie się do zaleceń. Tylko to sprawi, że nasza szkoła będzie
miejscem dla nas bezpiecznym.
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!
Zbliżający się rok szkolny, ze względu na panującą pandemię, wymaga od nas
odpowiedzialnego
zachowania.
Proszę,
abyście
przypominali
uczniom
o obowiązujących w szkole zasadach i procedurach bezpieczeństwa. Życzę jak najmniej
kłopotów i problemów, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji, a Państwa
zaangażowanie i profesjonalizm w nauczanie, wychowanie i opiekę niech będą źródłem
satysfakcji i spełnienia zawodowego.
Drodzy Rodzice!
Na ten nowy rok szkolny życzę Państwu dużo cierpliwości, spokoju oraz wielu
powodów do zadowolenia, dumy ze swoich pociech i jak najmniej stresu. Jestem
przekonana, że dzieci będą każdego dnia wywoływać uśmiech na Państwa twarzach. Niech
ten rok szkolny będzie zwieńczony sukcesem Waszych dzieci. Liczę na owocną współpracę,
a w tym trudnym czasie – na szczególne wsparcie. To od nas – nauczycieli i rodziców zależy w dużej mierze bezpieczeństwo dzieci.
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