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Pani
Łucja Balcerek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej 
w Sosnówce

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,

dziękuję za zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce. Ze względu 
na wcześniej podjęte zobowiązania nie mogę być z Państwem w tym 
szczególnym momencie.

Drodzy Uczniowie, żegnamy dziś rok szkolny 2019/2020. Za Wami 
okres ciężkiej i wytężonej pracy — czas, w którym zdobywaliście wiedzę i nowe 
umiejętności. Każdy dzień mijającego roku był dla Was szansą na rozwijanie 
swoich zdolności i pasji, a niejednokrotnie także walki z własnymi słabościami 
i ograniczeniami.

Pod wieloma względami mijający rok był wyjątkowy. Ze względu 
na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa w połowie marca 
konieczne stało się zawieszenie tradycyjnych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych i wprowadzenie kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem 
dla całego środowiska oświatowego. Dziękuję dyrekcji szkoły i wszystkim 
nauczycielom za dostosowanie się do zupełnie nowej organizacji pracy oraz 
za pełne zaangażowania i pasji wykorzystywanie innych niż dotychczas metod 
dydaktycznych.
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Słowa uznania kieruję także do uczniów i ich rodziców, dziękując 
za otwartość na nową formę zdobywania wiedzy i współpracę z nauczycielami. 
Prowadzenie edukacji w tych trudnych warunkach było możliwe jedynie dzięki 
zaangażowaniu rodziców. Serdecznie za to dziękuję!

Mijający rok szkolny był dla społeczności szkolnej w Sosnówce czasem 
wytężonych starań o utrzymanie placówki. Po raz kolejny pokazaliście Państwo, 
jak ważną rolę odgrywa szkoła w lokalnym życiu. Wasza postawa, pełna 
determinacji i poświęcenia, jest wzorem dla innych i zasługuje na najwyższe 
uznanie.

Życzę wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku. Chciałabym, aby 
zbliżające się wakacje pozwoliły zyskać energię i inspirację do pracy w nowym 
roku szkolnym 2020/2021. Uczniom kończącym swoją edukację w murach 
Szkoły w Sosnówce życzę powodzenia i samych twórczych chwil na obranej 
przez Was drodze.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystego 
zakończenia roku szkolnego!

Z wyrajami szacunku i sympatii
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