Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy Szkół i Przedszkoli,
Szanowni Rodzice,
Kochane Dzieci, Uczniowie i Absolwenci

W związku z zakończeniem nauki w roku szkolnym 2020/2021 przekazujemy z tej okazji List
adresowany do Pani Dyrektor, Państwa Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych oraz Uczniów,
Rodziców i Absolwentów.
Dla szkolnych społeczności kończy się etap wytężonej pracy i realizacji wyznaczonych celów. Kończący
się rok szkolny naznaczony był walką z pandemią, która postawiła przed nami wyzwania, aby żyć, pracować i
uczyć się zupełnie inaczej niż dotychczas. Przekonani jesteśmy, że ten trudny czas nie zatarł Waszych miłych
wspomnień związanych ze szkołą.
Na progu zbliżających się wakacji wszystkim Państwu pragniemy złożyć najlepsze życzenia i
podziękować za całoroczną pracę.
Serdecznie dziękujemy Gronu Pedagogicznemu za wielkie oddanie i trud ogromnej pracy włożonej w
organizację zajęć zdalnych i stacjonarnych. Stanęliście Państwo przed wyzwaniem, które wymagało
zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań. Życzymy wszystkim Nauczycielom, by to duchowe natężenie
znalazło wyraz w wymiernych wskaźnikach osiągnięć dydaktycznych oraz we wdzięczności wychowanków, a
czas urlopu pozwolił na głęboką regenerację i wytchnienie od pracy. W tym miejscu dziękujemy też za
współtworzenie jak najlepszych i bezpiecznych warunków do nauczania wszystkim Pracownikom
niepedagogicznym szkoły.
Uczniom gratulujemy wszystkich sukcesów, gdyż był to niełatwy sprawdzian z Waszej samodzielności i
odpowiedzialności. Swoją postawą pokazaliście, że rozumiecie, jak wiele zależy od wykorzystania szansy, którą
daje Wam szkoła. Tegorocznym Absolwentom życzymy znalezienia się na listach wymarzonych szkół.
Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w dzieło wychowania zrealizowane i w domu, i w szkole.
Życzymy, by czas wakacji i urlopów pozwolił całym rodzinom na jak najpełniejsze cieszenie się wzajemną
współobecnością.
Wszystkim Państwu składamy życzenia bezpiecznych, miłych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech
będą one czasem zasłużonego wypoczynku i radości, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech
pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.
Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami
Przewodniczący Rady Gminy Kramsk Marek Lidźbiński, Zastępca Wójta Gminy Kramsk Dorota Kubsik i Wójt
Gminy Kramsk Andrzej Nowak
Kramsk, 25.06.2021 r.

