Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!
Mam zaszczyt i przyjemność powitać Wszystkich tu zebranych na apelu rozpoczynającym kolejny rok szkolny.
Cieszę się, że po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski spotykamy się w murach naszej Szkoły. Najserdeczniej
witam oczywiście uczniów, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli dzisiaj nasze progi. Dla Was to
początek szkolnej drogi. Z pewnością czujecie radość, ale także strach - ponieważ tak już jest, że to co nowe,
wywołuje w nas mieszane emocje. Ze swojej strony mogę zapewnić, że niebawem poczujecie się w naszej Szkole,
jak w domu. Mam nadzieję Drodzy Uczniowie, że w pełni wypoczeliście i jesteście gotowi na nadchodzące
miesiące nauki.
Każda uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego to niezwykle ważny moment. Zarówno Wy - Uczniowie, jak i
my - nauczyciele przychodzimy tutaj z sercami pełnymi nadziei. Każdy dzień, każda godzina nauki to odkrywanie
Waszych potencjałów, pasji, zdolności, talentów, ciekawości świata. My nauczyciele pragniemy, aby chwile
spędzone w tej Szkole zapadły Wam w pamięć, aby były dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości oraz
aby w pełni przygotowały Was do kolejnego etapu edukacji. Abyście mogli spełniać swoje marzenia, ponieważ
każdy z Was ma prawo do tego, aby odnaleźć swoją wymarzoną drogę i mieć chęci, siłę i możliwości aby tą drogą
podążać.
Życzę Wam Drodzy Uczniowie, abyście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczającego
Was świata, zjawisk oraz kultur. Życzę Wam jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań,
zdolności, talentów. Proszę Was o pracowitość, sumienność i rzetelność, a także optymizm w wykonywaniu
obowiązków ucznia. Dzięki temu z pewnością dojdziecie do wyznaczonych sobie celów.
Jednocześnie z tego miejsca chciałabym zwrócić się do nauczycieli. Szanowni Państwo stanowicie przykład dla
uczniów. Często to Wy, jako pierwsi zauważacie ich talenty, predyspozycje, zdolności, potrzeby. Proszę, abyście
w tym roku służyli wsparciem, radą, wiedzą i doświadczeniem. Niech nie zabraknie Wam siły, dobrego humoru,
kreatywności oraz chęci rozwijania własnych umiejętności. Mamy aż 10 miesięcy, aby uczyć się od siebie i
inspirować. Korzystajmy z okazji, że będziemy tu wszyscy razem, cieszmy się wspólnie spędzanymi chwilami i na
każdym kroku okazujmy sobie życzliwość.
Na koniec zwracam się do Rodziców i Opiekunów Dzieci.
Moi Drodzy,
Proszę abyście byli naszymi partnerami w wychowaniu i edukacji Waszych Dzieci. Proszę abyście stwarzali im w
domu godne warunki do nauki, ale także warunki do zabawy. Okres przedszkola i szkoły podstawowej to okres w
którym ciągle kształtowane są: charakter, światopogląd i osobowość dziecka. To okres, w którym dziecko może i
ma prawo czuć się bezpiecznie i naprawdę beztrosko zanim wkroczy w dorosły świat.
Wspierajcie swoje dzieci, zauważajcie oraz chwalcie każdy sukces - nawet najmniejszy - sukces na miarę
możliwości dziecka.Dziecko, które widzi, że dorośli doceniają jego starania zyskuje niesamowitą pewność siebie i
energię do dalszego działania. Nie odbierajcie im Państwo tej pewności siebie i tej energii. Od Państwa zależy
najwięcej.
Dziękuję za uwagę.
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