
Szanowni  Goście i Rodzice! 

 

Drodzy Uczniowie  i  Nauczyciele  

 

 

Serdecznie witam Was na rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014, który mam nadzieję będzie 

obfity w wiele pozytywnych wrażeń i ocen. 

  

Szczególnie ciepło zwracam się do pierwszoklasistów i uczniów oddziału zerowego                               

i przedszkolnego, dla których jest to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ rozpoczynają 

dopiero swoją przygodę ze szkołą. Mam jednak nadzieję, że Wasi starsi koledzy pomogą                       

wesprą Was w tych pierwszych chwilach w murach naszej szkoły i sprawią, że będzie to dla 

Was niezwykły i niezapomniany czas. 

 

Co do "weteranów" naszej szkoły, wierzę, że naładowani pozytywną, wakacyjną energią 

podołacie szkolnym obowiązkom z uśmiechem na ustach. Podążając za maksymą rzymskiego 

poety Lucjusza "Non omnia possumus omnes" -"nie wszyscy możemy wszystko", wiem,                  

że nie ze wszystkimi zajęciami  możecie radzić sobie równie dobrze. Jestem jednak 

przekonana, że w każdej trudnej sytuacji spotkacie się ze wszechstronną pomocą nauczycieli    

i wychowawców.  

 

W naszej szkole pracować będzie częściowo zmieniona kadra nauczycielska, jednakże równie 

dobrze wykwalifikowana jak poprzednia, która jest pełna entuzjazmu i różnorakich 

pomysłów, gotowa do twórczego działania, co z pewnością sprawi, że nasza szkoła stanowić 

będzie przyjazne i ciekawe miejsce do wzrastania Państwa dzieci. 

 

Chciałabym w tym miejscu przedstawić naszą kadrę pedagogiczną: 

-  panią Roksanę Kisielewicz - wychowawczynię oddziału zerowego i klasy I, 

- panią Katarzynę Kowalonek - wychowawczynię oddziału przedszkolnego, 

- panią Irenę Osajdzińską - Rozenbajger - nauczycielkę religii, 

- panią Monikę Korzeń -  nauczycielkę języka angielskiego. 

Nauczyciele zatrudnienie w naszej szkole dołożą wszelkich starań, aby odkrywać w każdym 

dziecku jego talenty, które każde dziecko posiada i pomóc w ich rozwoju.  

 

W tym miejscu chciałabym zwrócić się do naszych pedagogów, by mieli na uwadze słowa 

Alberta Einsteina, który twierdził "że szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek 

opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie specjalista". 

 

Wbrew opiniom, małe, wiejskie szkoły podstawowe nie oferują gorszej edukacji od szkół 

miejskich, czego przykładem była, i mam nadzieję, będzie Szkoła Podstawowa                                    

w Stankowicach, prowadzona tym razem - od początku września br. przez Stowarzyszenie 

„NIWA”, którego prezesem jest pan Krzysztof Rozenbajger i to właśnie w ogromnej 

większości dzięki Jego staraniom, zaangażowaniu i społecznej pracy, powstała „stara- nowa” 

Szkoła Podstawowa w Stankowicach. 

 

Wierzę, że „złotym środkiem” do sukcesów naszych uczniów, a także  radości chodzenia do 

szkoły będzie dalsza szeroko pojęta współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami, 

stowarzyszeniem, samorządem gminnym i wszystkimi  partnerami szkoły, którym nie jest 

obojętny jej los. 

 



Na zakończenie pragnę wszystkim naszym uczniom życzyć małych i dużych sukcesów                         

w pracy i nauce, ale przede wszystkim ambicji i wytrwałości w dążeniu do celu. 

 

Dziękuję zaproszonym Gościom i Rodzicom za przybycie, a całej społeczności szkolnej 

życzę sukcesów w coraz wyższym podnoszeniu poprzeczki w dziedzinie, której na imię 

edukacja. 

 

Koniec laby!  Rok szkolny czas zacząć! 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy – Nauczyciele, 

 

Rok Szkolny 2013/2014   uważam za otwarty! 

 

 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Stankowicach 

                                                                                                                                                       

Danuta  Woźniczko 


