
Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkoły ! 

Zakończył się kolejny rok szkolny, nadchodzą wakacje i choć 

wydawałoby się, że jest jak zawsze, to jednak wszyscy wiemy, że był to 

szczególny rok szkolny. Nagle, w marcu, musieliśmy zmienić całą szkolną 

rzeczywistość, wszystkich nas to zaskoczyło. Wiem też , że było to trudne dla 

wszystkich- dla Was Drodzy Uczniowie, dla Rodziców, Nauczycieli                                            

i Pracowników szkoły.  

Dziękuję Wam Drodzy Uczniowie za pomoc, życzliwość, odpowiedzialne 

podejście do swoich obowiązków. Wiem, że na początku tego trudnego czasu 

spadło na Was zbyt wiele, ale byliście dzielni, daliście radę. Dziękuję Waszym 

Rodzicom, za cierpliwą pomoc, życzliwe uwagi i sugestie, co zmienić, żeby 

przejść ten trudny czas i nie zgubić tego, co najcenniejsze – zapału i pasji 

naszych Uczniów. Dziękuję Nauczycielom, że starali się, jak najlepiej 

wykonywać swoje obowiązki, podjęli trud dodatkowych szkoleń, byli blisko 

swoich Uczniów. Pracownikom szkoły dziękuję za zaangażowanie w pracy, 

szczególnie zapewnienie właściwych warunków w trakcie egzaminu 

maturalnego. Bez tego wspólnego działania i podejścia w myśl zasady „ nie 

szukamy powodów…tylko sposobu” rozwiązaliśmy wspólnie wiele trudnych 

problemów. 

Mimo wszystko to był udany rok szkolny, wszyscy uczniowie klas I i II 

otrzymali promocję do następnej klasy, uczniowie klas III wszyscy przystąpili 

do matury, a średnia I LO (666 uczniów) poszybowała do 4,56 i chociaż 

średnie to tylko cyfry, liczby i nie oddają wszystkiego, co istotne, świadczą, że 

podeszliście do swych obowiązków bardzo rzetelnie. 276 uczniów otrzymało 

świadectwa z wyróżnieniem! Gratuluję uczniom, którzy zdobyli tytuły 

finalistów i laureatów olimpiad i konkursów. Gratuluję też klasom I Ag, IC1p 

wygranej w międzynarodowym konkursie „Matematyka bez granic”. Tacy 

uczniowie na stałe zapisują się w historii szkoły. 

Gratuluję też tym wszystkim, którzy otrzymali świadectwa bez tzw. 

„czerwonego paska”, ale odnaleźli sens w nauce, samokształceniu i rozwijają 

swoje pasje , talenty, by zrealizować cele życiowe. 

Pamiętajcie drodzy uczniowie liczy się wszystko, co powstaje przy 

naszym wspólnym udziale. Wiem, że wielu z Was służyło pomocą 



potrzebującym, że wspieraliście się – dziękuję, bo to ważna powinność 

człowieka – służyć innym.  

Szczególnie dziękuję Przewodniczącej RSU i wszystkim uczniom 

działającym w Samorządzie Szkolnym za to, że pomagali kształtować naszą 

szkolną rzeczywistość, poświęcali swój czas, by szkoła była przyjaznym 

miejscem dla całej społeczności. 

Jeszcze tylko proszę, wszędzie tam gdzie będziecie – szczególnie nad 

wodą,  w górach, na wyjazdach, wycieczkach zachowajcie ostrożność, 

rozwagę. Chrońcie siebie i innych przed koronawirusem, zachowując wszelkie 

zasady sanitarne, które z pewnością znacie. Chcemy byście w dobrym zdrowiu 

wrócili we wrześniu do szkoły. Czekamy na Was. 

Życzę Wam, Waszym Rodzicom, Nauczycielom i pracownikom szkoły 

zdrowia, udanego wypoczynku i samych dobrych dni w te nadchodzące 

wakacje. Pozdrawiam serdecznie Ewa Habich dyrektor I LO w Zielonej Górze 

  


