
 „Chociażby życie nasze było najtrudniejsze, najcięższe, 
zachowajmy ufność i wiarę, 

że na świecie zwycięża tylko miłość.”  
-  Kardynał Stefan Wyszyński 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kochani Uczniowie, Drodzy Nauczyciele,  Szanowni Rodzice! 

 

 

Witam wszystkich na inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021. 

 

Znów spotykamy się razem w szkole, po dłuższej niż zwykle przerwie! 

 

Mam nadzieję, że wypoczęci, uśmiechnięci, zadowoleni, pełni optymizmu i nadziei na 

dobry, udany i bezpieczny rok. 

 

 W sposób szczególny pragnę powitać w naszym gronie tych uczniów i ich rodziców, 

którzy po raz pierwszy pojawili się w naszej szkole w charakterze ucznia, bądź rodzica, myślę 

tu o pierwszoklasistach. 

  Kiedy dziś, pierwszego września, szliście do szkoły, dumnie niosąc swój pierwszy 

zeszyt, nie kryliście zadowolenia. Bo ten dzień jest szczególnie wyjątkowy właśnie dla Was, 

dla uczniów pierwszej klasy. Jesteście zapewne bardzo zaciekawieni, trochę niepewni, może 

onieśmieleni. Rozglądacie się bacznie dokoła, uważnie obserwując kolegów, nauczycieli, 

zastanawiając się, co przyniesie dzień dzisiejszy i wszystkie inne szkolne dni... Wiele zależy 

od Was samych. Wiedzą o tym dobrze Wasi starsi koledzy, a najlepiej uczniowie klasy ósmej, 

którzy za kilka miesięcy, ze świadectwem w ręku opuszczą szkolne mury, mając za sobą 

znaczący etap edukacji. 

 
   Z tym dniem każdy wiąże swoje oczekiwania - nauczyciele, rodzice, uczniowie 

wszystkich klas. 

Witam Was drodzy uczniowie, którzy po wakacyjnej przerwie będziecie przeżywać 

szkolną przygodę w klasach programowo wyższych. Pragnę do Was zaapelować abyście 

serdecznie przyjęli nowych kolegów i koleżanki z klasy pierwszej. Otoczcie ich pomocą -  

pomóżcie im zaaklimatyzować się w naszej szkole tak, aby się w niej dobrze czuli. 

  Życzę, byście marzyli o sukcesie i go osiągnęli. Niech nasza szkoła będzie miejscem 

wspaniałych przeżyć, wielu ciekawych aktywności, które dają radość i poczucie osobistego 

spełnienia. Życzę osiągania sukcesów które napawają dumą i potęgują wiarę we własne siły. 

Niech każdy z Was, gdy zaczną się kolejne wakacje, będzie mógł powiedzieć: „To był dla 

minie bardzo dobry rok szkolny!”. 

 



Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy! 

 

Witam wszystkich nauczycieli w sposób szczególny tych, którzy od tego roku 

szkolnego rozpoczną pracę w naszej szkole:, ks. dr Wojciecha Gałdę,  Panią Magdalenę Bal 

oraz Natalię Placek Smoter,.  

Przed Nami kolejny rok szkolny, kolejne obowiązki i zadania. Życzę Wam dużo 

satysfakcji, zdobywania stopni awansu zawodowego, doskonalenia warsztatu pracy. Niech 

każdy dzień przynosi Wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału 

 i optymizmu. 

 Życzę Państwu przede wszystkim zadowolenia z wykonanej pracy i wielu sukcesów  

w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej w rozpoczynającym się roku szkolnym. Bądźcie 

sojusznikami uczniów w walce o ich tożsamość i marzenia. Dajcie im wsparcie, pomoc  

a także bądźcie dla nich natchnieniem do wszystkiego co dobre, właściwe i godne. 

 

 Pani Zuzannie Papiernik serdecznie gratuluję, ponieważ, odbyła staż na stopień 

nauczyciela  mianowanego, uzyskała pozytywną ocenę za okres stażu zdała egzamin przed 

komisją kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego, powołaną przez Burmistrz Pilzna i tym samym uzyskała stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Szanowni Rodzice, 

 

 którzy z olbrzymim zaangażowaniem dzielą z Wami szkolne sukcesy i porażki. 

Dziękuję Państwu za dotychczasowy wkład w życie szkoły i liczę na Wasze zaangażowanie 

także w tym roku. Obiecuję, że nie zawiedziemy zaufania, z jakim powierzacie nam swoje 

dzieci. Pamiętajmy jednak, że tylko współpraca szkoły i rodziny może być gwarancją 

prawidłowego wychowania. Tylko wspólne działanie pomoże osiągnąć najlepsze efekty. 

  

 

Wszyscy Przyjaciele Szkoły.  

 

 Składam gorące życzenia radości z działania na rzecz usprawniania edukacji oraz 

wszelkiej pomyślności na przyszłe dni. Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze 

pomagają Państwu w realizacji planów. Łączę życzenia wielu radości w życiu osobistym. 

Wszystkim życzę bezpiecznego i owocnego roku szkolnego.  

 

 

Na koniec kilka komunikatów. 

 

Pierwszoklasistami opiekować się będzie Pani Magdalena Bal wspólnie z Panią 

Natalią  Placek Smoter, Pani Anna Szypułka klasą II, Pani Zuzanna Papiernik klasą III. 

Wychowawcą klasy IV będzie Pani Anna Wnęk, klasy  V Joanna Maduzia, klasy VI  Zofia 

Ziaja oraz klas VII i VIII Pani Barbara Buras. 

Funkcję Pedagoga szkolnego oraz wychowawcy świetlicy będzie sprawować Pani Anna Jurek 

 



Nauczycieli, którzy Was będą uczyć już znacie, nastąpią tylko kosmetyczne zmiany  

w przydziale czynności. Ks. Paweł  poprowadzi zajęcia z religii w klasie I oraz VI – VIII  

w klasach II-IV zajęcia z religii prowadził będzie ks. dr Wojciech Gałda. Pani Barbara Buras 

poprowadzi zajęcia z biologii i chemii oraz fizyki ponadto z przyrody. Pani Małgorzata 

Maziarka będzie uczyła geografii od klasy V do VIII. Pani Anna Garboś będzie uczyć języka 

polskiego w klasach: IV – V oraz VII-VIII, języka polskiego w klasie VI uczyć będzie 

PaniHelena Laska. Języka niemieckiego we wszystkich klasach czyli VII, VIII, uczyć będzie 

Pani Magdalena Smołucha. Matematyki w klasach od VII, VIII będę uczył ja. W pozostałych 

klasach Pani Anna Wnęk, która poprowadzi również zajęcia z muzyki. Języka angielskiego 

w kl. III oraz w klasach IV-VIII uczyć Pani Aneta Gorgosz. Historii w klasach IV-VIII, uczyć 

będzie Pani Joanna Maduzia, która poprowadzi zajęcia wychowania fizycznego z klasą IV  

oraz V, ponadto zajęcia z WDZR w od kl.IV do VIII .WOS-uoraz Edukacji dla 

bezpieczeństwa w kl. VIII  będzie uczył Pan Jacek Wojnarowski. Plastyki, techniki, 

informatyki oraz wychowania fizycznego klasie VI i kl. VI Iz VIII uczyć będzie Pani  Zofia 

Ziaja. 

 Zajęcia będziecie mieć w tych salach w których mieliście w ubiegłym roku szkolnym. 

Sale zmieni jedynie klasa II i IV. Klasa I będzie miała zajęcia na parterze obok pokoju 

nauczycielskiego. Klasa II na wprost sali gimnastycznej po lewej stronie korytarza.  kl. IV 

będzie mieć zajęcia na piętrze w sali po klasie VIII (po południowej stronie po prawej). 

Pozostałe klasy będą mieć zajęcia w tych salach w których uczyliście się w ubiegłym roku 

szkolnym. 

  

Pragnę przypomnieć, że bieżącym roku szkolnym na podręczniki wypożyczone  

w szkole mogą liczyć uczniowie wszystkich klas I -VIII. Rodzice nie muszą wam kupować 

podręczników oraz ćwiczeń, podręczniki wypożyczycie w szkole i po zakończeniu 

korzystania z nich zwrócicie do biblioteki, a ćwiczenia będą waszą własnością. Apeluję  

o szanowanie podręczników bo muszą one służyć co najmniej przez 3 lata. Panie 

wychowawczynie omówią na pewno na spotkaniu w klasie szczegóły, na jakich zasadach 

będzie można z nich korzystać. 

 

 W sekretariacie szkoły są do pobrania formularze wniosków o stypendium socjalne 

dla uczniów, których dochód nie przekracza 528 zł. Wnioski należy składać do ZEASU 

 w Pilźnie w nieprzekraczalnym terminie 15 IX. Proszę od razu pobierać zaświadczenia, że 

dziecko uczęszcza do szkoły. 

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie prosi rodziców  

o zgłaszanie się do ośrodka z wnioskami dożywianie. Im szybciej państwo złożą stosowne 

dokumenty tym szybciej będzie mogła ruszyć akcja dożywiania uczniów. Proszę o jak 

najszybsze zgłoszenie się do GOPS-u. Dożywianie planowane jest od 14.09.2020 r. 

  

 Uczniowie, których odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km dla 

dzieci w klasach I-IV oraz  4km dla uczniów klasach V-VIII  są uprawnieni do bezpłatnego 

dowozu.  

Jeśli ktoś by chciał skorzystać z płatnego dowozu przypominam, że cena biletu 

miesięcznego wynosić będzie 85,17zł. Od 1 stycznia 2020 r. rodzice uczniów 



nieuprawnionych do bezpłatnego transportu bilety dla swoich dzieci mogą zakupić w kasie 

biletowej firmy MONIS oraz AG-MA w Dębicy, nie pobieramy wpłat za bilety w szkole. 

 Trasa przejazdu oraz godziny nie ulegają zmianom. Przywóz: Lipki – Szkoła 7:00 – 

7:10, Sośniny-Krzywa-Szkoła 7:15-7:35, Świnia Góra-Szkoła 7:45-7:55. Odwóz: Szkoła-

Lipki- Świnia Góra 12:30 – 12:50 oraz 14:10-14:30 Szkoła-Sośniny- Krzywa 12:55-13:10, 

oraz 14:35 – 14:50  

 

 

Mam nadzieję, że już jesteście wyposażeni w przybory szkolne, podręczniki, zeszyty 

 i zapał do nauki.  

 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich: zarówno uczniów, nauczycieli, pracowników 

szkoły oraz naszych rodzin, musimy przestrzegać pewnych zasad zawartych w wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję. 

Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, Staramy się minimalizować obecność 

na terenie szkoły osób , które nie są uczniami ani pracownikami. (Wyjątek stanowią rodzice 

uczniów klas I-III.) Pamiętamy, że  wszystkich na korytarzach i w szatniach obowiązuje 

nakaz zasłaniania ust i nosa, Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych 

przedmiotów. Obszerniejsze i bardziej szczegółowe informacje zawarte SA w wytycznych 

pod adresem: 

https://zslekigorne.edupage.org/a/praca-w-czasie-

epidemii?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ5JnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D 

 

W nowym roku szkolnym życzę uczniom, rodzicom i nauczycielom samych sukcesów, 

realizacji wszystkich zamiarów i planów oraz tradycyjnie, aby ten nowy rok nie był gorszy od 

poprzedniego. 

   
 Za chwilę rozlegnie się pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Zaprosi uczniów do 

klas i rozpocznie się pierwsza lekcja... a zatem, 
 
 
Rok szkolny 2020/2021 ogłaszam za otwarty! 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Grzegorz Stawarz 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych 

 

 

 

 

Łęki Górne, 1.09.2020 r. 
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