
 

       „ Każda życzliwie wyciągnięta ręka, 
                                                                     uśmiech na twarzy, drobny gest wdzięczności, 
                                                                    to przecież tak mało, 

a tak wiele znaczy w szarej codzienności” 
  
 

Pani Dyrektor, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy i Wszyscy Pracownicy 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich 

Szanowni Państwo, 

 nadszedł czas wielkiego wydarzenia, nasza młodzież po czterech jakże długich i jakże krótkich 

latach  opuszcza mury swojej wybranej szkoły. Wchodzą w kolejny ważny dla nich etap już nie 

młodzieńczego ale dorosłego życia, a przede wszystkim jeszcze większej odpowiedzialności, wytrwałości                 

i pracy, która ich czeka na podłożu edukacyjno- zawodowym. 

Powierzając na te parę lat nasze dzieci Państwa opiece, niewątpliwe większość z nas  - rodziców 

robiła to z niepewnością, czy dokonuje dobrego wyboru. Dziś wiemy, że nasze, rodziców obawy okazały 

się niepotrzebne. Trud wszystkich nauczycieli włożony w wykształcenie tych młodych ludzi przyniósł  

wspaniały efekt, który mam ogromną nadzieję będzie również wymarzonym wynikiem końcowym. 

Za to właśnie pragnę w imieniu rodziców podziękować Dyrekcji i nauczycielom –                                  

za kształtowanie młodzieży, za poświęcony im czas i wysiłek, za pokazanie wzorców i zasad, którymi 

należy kierować się w życiu, aby zostać nie tylko mądrym ale i spełnionym człowiekiem. 

Nasze – rodziców podziękowania kieruję głównie do wychowawców. To Wam Drodzy Państwo 

dziękujemy za matczyna i ojcowska opiekę, za wyrozumiałość, cierpliwość a także dobre rady, którymi 

obdarowywane były nasze dzieci.  Jesteśmy wdzięczni za lata spędzone razem w przyjaznej atmosferze. 

Życzymy  Państwu, aby umiejętności budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców                    

i środowiska przynosiły efekty i satysfakcje w odpowiedzialnej pracy nauczycieli i wychowawców. 

Uczniom, młodzieży, naszym dzieciom, życzę, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie 

odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź na wszystkich egzaminach przybliżyła Was 

do otrzymania świadectwa maturalnego i dała poczucie zadowolenia, że wysiłek się opłacił. Wierzę,                                 

że otrzymaliście solidne podstawy wiedzy i umiejętności, które pomogą zrealizować plany i marzenia. 

Kibicujemy Wam z całego serca, będziemy w czasie wszystkich egzaminów otaczać Was pozytywną 

energią i wyrazami wsparcia. Powodzenia! 

       Rada Rodziców 

      Jolanta Augustyniak, Grzegorz Kania 


