Oświadczenie z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
Za kilka dni dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich otrzyma
promocję do kolejnych klas i zakończy naukę w roku szkolnym 2017/2018. Pierwszym roku szkolnym
po reformie systemu nauczania, pierwszym roku powrotu do starego sprawdzonego systemu
z ośmioletnią nauką w szkole podstawowej i czteroletnim liceum oraz pięcioletnim technikum. Jest to
również drugi rok szkolny, kiedy dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 7 lat.
Wiele obaw było związanych z reformą, wiele złych i nieprawdziwych słów zostało
wypowiedzianych przez przeciwników powrotu do normalności w polskiej szkole do autorów reformy.
Żadne obawy nie sprawdziły się. Nie było masowych zwolnień nauczyciel, wręcz przeciwnie przybyło
kilkanaście tysięcy etatów.
Jako wieloletni nauczyciel, pedagog i dyrektor szkół średnich z wielką radością obserwuję
pozytywne zmiany w systemie nauczania polskich dzieci i młodzieży. Widzę na przykładzie wielu
uczniów, że te zmiany przywracają normalność w systemie edukacji i są nakierowane przede
wszystkim na dobro ucznia.
Drodzy Nauczyciele! Chciałbym wam serdecznie podziękować za wasz trud i pracę w szkole.
Wiem jak ciężka i wymagająca to praca, wiem ile wysiłku kosztuje was żeby przygotować się dobrze
do lekcji, żeby zainteresować uczniów wykładanym tematem. Dlatego z całego serca dziękuję za
waszą pracę i zaangażowanie. Udajecie się na zasłużony wakacyjny odpoczynek. Życzę wam,
abyście odpoczęli i pełni sił i nowych pomysłów rozpoczęli pracę we wrześniu.
Drodzy Uczniowie! Gratuluję wam promocji i dobrych ocen. Cieszę się razem z wami na
nadchodzący czas wakacji. Wykorzystajcie ten czas do bezpiecznego odpoczynku i nauki, ale nie
takiej jak w szkole, do nauki bez tablicy, bez nauczyciela, ale z przyrodą, rodzicami i przyjaciółmi.
Odpoczywajcie i uczcie się geografii i poznawajcie przyrodę odwiedzanych miejsc, zawiązujcie nowe
znajomości i przyjaźnie, uczcie się pracować w grupie kolonijnej czy obozowej, ta umiejętność na
pewno przyda się Wam w codziennym życiu. Otwartość na innych, na nowe znajomości
i doświadczenia, pozwoli Wam miło spędzić czas wakacji.
Swoje życzenia kieruję również do pracowników obsługi i administracji szkolnej, dziękuję wam
za Waszą ciężką i niedocenianą pracę. Zapewne nie będziecie mieli wakacji jak uczniowie
i nauczyciele. Dla was zaczyna się czas remontów, konserwacji, gruntownych porządków w szkołach.
Dziękuję wam za wasz trud, za waszą pracę i poświęcenie.
Jeszcze raz zwracam się do uczniów: drodzy uczniowie, odpoczywajcie bezpiecznie. Proszę, aby
wakacje były dla was wspaniale.

