
 PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA 

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 2 września 2019 r. 

   Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości związanej 
 z inauguracją roku szkolnego 2019/2020: 

-      witam całą społeczność szkolną Zespołu Szkół Elektronicznych  
 i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku; 

-      witam Panią Monikę Łępicką-Gij - Przewodniczącą Rady Powiatu Giżycko; 

-      witam wszystkich Rodziców w szczególności rodziców  klas 1 ia , 1 ib, 1m, 1e/s 
uczniów po  Szkole Podstawowej i klas 1ia, 1ib, 1e/g, 1c/m uczniów po Gimnazjum, 
które dziś rozpoczynają naukę w naszej szkole; 

-       witam wszystkich nauczycieli - członków Rady Pedagogicznej, 

-  witam p. mgr Mirosława Plaugo - wicedyrektora Szkoły 

-  witam p. mgr Tomasza Gabruś - kierownika szkolenia praktycznego 

-       w szczególności witam nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole:  
p. mgr Mirosławę Ołdakowską - nauczyciela fizyki, p. mgr Annę Gałczyńską - 
wychowawcę w internacie, p. mgr Ryszarda Lipnickiego - nauczyciela przedmiotów 
informatycznych, p. mgr Mirosława Boć - nauczyciela przedmiotów informatycznych, 
p. mgr Waldemara Bargiela – nauczyciela języka angielskiego, p. mgr Kamila 
Słowikowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego; 

-      witam Pracowników administracji i obsługi naszej szkoły; 

-      szczególnie ciepło chciałem powitać w naszym gronie uczniów pierwszych klas. 

Szanowni państwo, drodzy rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele a przede 
wszystkim droga młodzieży. Witam Was serdecznie po dwumiesięcznej przerwie 
w nauce i szkolnych obowiązkach, która - jestem tego pewien - zarówno dla uczniów, 
jak i nauczycieli minęła zbyt szybko. Czas płynie - płynie nieubłaganie - a z 
doświadczenia wiem, że najpiękniejsze chwile w życiu mijają najszybciej. Mam 
nadzieję, że w czasie tych wakacji, które dziś wspólnie pożegnaliśmy, przeżyliście 
wiele takich chwil - równie pięknych.  

Spotkaliśmy się dziś nietypowo bo, 2 września – wszyscy razem, by wspominać czas 
wakacji, a także po to, by zastanowić się, w jaki sposób wkroczyć w nowy rok szkolny 
2019/2020, by był on dla nas źródłem wielu wrażeń i przeżyć, które zapadną głęboko 
w pamięć. 

W nowym roku szkolnym 2019/2020 czeka nas wszystkich wiele pracy w związku 
z wejściem w życie nowej reformy edukacji i nowych programów nauczania . Odczują 
to przede wszystkim uczniowie klas pierwszych. W nowym roku szkolnym 2019/2020 
czeka nas mnóstwo interesujących wydarzeń, w których, mam nadzieję weźmiecie 
czynny udział i które, a możecie być tego pewni, wywołają w Waszych sercach wiele 



pozytywnych emocji i uczuć. Jedynym warunkiem, by tak się stało, jest Wasze 
zaangażowanie i chęć do współpracy. Prośbę o zaangażowanie i współpracę 
w naszych wspólnych działaniach kieruję nie tylko do uczniów, ale także do 
nauczycieli. Wasz udział jest bardzo ważny - przecież szkoła to nasze wspólne miejsce 
pracy. Sprawmy, by ono stało się jeszcze bardziej przyjazne niż w latach ubiegłych. 

Szanowni Państwo. Drodzy rodzice, rok szkolny w Zespole rozpocznie pięciuset 
trzydziestu uczniów w dziewiętnastu oddziałach w tym dwustu czterdziestu ośmiu 
pierwszoklasistów  w ośmiu oddziałach. Dziękuję wam za wybór naszej placówki 
i zaufanie. Do dyspozycji dla uczniów w tym roku szkolnym, mamy dobrze 
wyposażone pracownie lekcyjne, wyremontowaną salę sportową i siłownię. W naszej 
szkole podejmujemy wiele działań składających się na wizerunek placówki twórczej, 
otwartej i dającej możliwości rozwoju.  

Realizujemy wiele projektów tworzonych na potrzeby uczniów, które dofinansowane 
są ze środków Unijnych. Uzyskujemy od kilku lat bardzo wysokie wyniki nauczania 
potwierdzone w egzaminach maturalnych i zawodowych. Nasi uczniowie dostają się 
bez problemów do wymarzonych przez siebie szkół wyższych. Nasza szkoła jest 
wysoko oceniana przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący szkołę. To 
wszystko jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pięknej – pełnej pasji i poświęcenia 
pracy nauczycieli, wsparciu organu prowadzącego, bardzo dobrej współpracy 
z rodzicami – za co serdecznie dziękuję i o co nadal proszę. Razem możemy naprawdę 
wiele! 

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 pragnę złożyć 
wszystkim najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Wszystkim uczniom 
Zespołu  życzę, aby zdobywanie nowej wiedzy i kolejnych umiejętności niosło ze sobą 
radość i zadowolenie. Życzę wielu sukcesów w nauce, realizacji zamierzeń 
i spełnienia marzeń. Niech każdego dnia towarzyszy Wam świadomość, że 
najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu uczniowi stać się lepszym, 
mądrzejszym i dojrzalszym.  Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzany w szkole 
był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie dużo sukcesów. W swym 
postępowaniu pamiętajcie o słowach wypowiedzianych przez flamandzkiego pisarza i 
duchownego Pfila Brosmansa „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, 
pogodne słowo” i takiego bogactwa życzę wam jak najwięcej. 

Rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty. Powodzenia. 
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