
Życzenia Pomorskiego Kuratora 
Oświaty z okazji zakończenia roku 
szkolnego

 „Tylko człowiek, który pracuje może cieszyć się z wypoczynku.”
Jerome K. Jerome

 Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy     
oraz Pracownicy szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego,

 Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 proszę przyjąć najserdeczniejsze 
podziękowania za rok wytężonej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; pracy, która 
choć czasami jest trudna i wymagająca, ale z pewnością przynosi Państwu wiele satysfakcji.
Dzięki Państwa pracy uczniowie mogą pogłębiać wiedzę, rozwijać umiejętności, kształtować 
świadomość wartości życia społecznego oraz odkrywać to, co jeszcze mniej znane, ale 
potrzebne w ich drodze życiowej.

Drodzy Uczniowie,

Przed Wami upragnione wakacje. Udajecie się na nie w poczuciu dobrze wypełnionego 
obowiązku. Życzę, aby czas wakacji był okazją do należnego Wam odpoczynku i oderwania się 
od obowiązków szkolnych. Życzę również, aby czas wakacyjnej radości, był dla Was czasem 
wytchnienia i okazją do przeżycia wspaniałych przygód. Obyście na kolejny rok szkolny wrócili z 
zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych wyzwań i zadań, realizacji marzeń i planów!    

Szanowni Państwo
– Rodzice i Opiekunowie,

Chciałabym wyrazić moje uznanie za Państwa zaangażowanie w życie szkoły, placówki 
edukacyjnej. Państwa udział w działaniach szkoły w zakresie zapewnienia właściwego poziomu 
edukacyjnego i wychowawczego jest nieoceniony. Rola Państwa w życiu szkoły została 
podkreślona oraz wzmocniona w nowym prawie oświatowym.

Życzę Wszystkim wspaniałych, słonecznych  i bezpiecznych wakacji. Niech będą one 
pełne fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń.

 Zanim jutro pobiegniesz przed siebie, 
nim zanurzysz się w lato i przestrzeń,
stań na chwilę, obejrzyj się – szkoła będzie czekać na ciebie wiernie.
Wiemy dobrze, że lato to radość, ciesz się słońcem,
wędrówką i wodą,
niech się lipiec bezpiecznie potoczy,
sierpień w darze da cudną pogodę.
I gdy wrzesień zaplecie już wrzosy, kilim z liści nam rzuci pod nogi,
pełni planów na nowy rok szkolny znów spotkajmy się na szkoły progu.
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