
 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, 

Pracownicy Oświaty 

 

 

Czas inauguracji roku szkolnego to wyjątkowa chwila. Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny 

2021/2022. W tym szczególnym dniu myślami i sercem jesteśmy z każdym z Was, a szczególnie z tymi, 

którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. 

 

Drodzy Uczniowie! 

Za nami piękny i pogodny okres beztroskich wakacji, które wierzymy, że sprawiły Wam wiele 

radości. Mamy nadzieję, że wypoczęliście, nabraliście sił i jesteście gotowi do nauki, bo przed nami czas 

nowych wyzwań. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko miejsce na zdobywanie wiedzy ale także 

odkrywanie talentów. Wszystkim Wam życzymy wielu osiągnięć w nauce, aby nadchodzące miesiące 

były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły za sobą także radość z rozwoju własnych zdolności 

i zainteresowań oraz nawiązywania i umacniania relacji. 

Szczególnie ciepłe słowa kierujemy do Was Pierwszoklasiści. Witamy Was na początku  

tej wspaniałej szkolnej podróży, w której odkryjecie wiele niezwykłych miejsc, dowiecie się wielu 

ciekawych rzeczy oraz poznacie nowych przyjaciół.  

Niech rok szkolny obfituje w same sukcesy. Życzymy Wam jak najlepszych wyników w nauce, 

zachęcamy do rozwijania swoich pasji. Pamiętajcie, że jesteście przyszłością tego miasta, i niebawem 

będziecie również wyznaczać kierunki jego rozwoju. Powodzenia i pomyślności w nowym roku 

szkolnym. 

 

Drodzy Rodzice! 

Rozpoczęcie roku szkolnego to bardzo ważne wydarzenie. Zdajemy sobie sprawę, że każdy 

rodzic przeżywa ten dzień. Zapewniamy, że pracownicy naszych placówek oświatowych dołażą 

wszelkich starań, aby dzieci były bezpieczne i miały zapewnioną dobrą opieką merytoryczną 

i wychowawczą. Sprawy związane z kształceniem i rozwojem dzieci są dla nas niezmiernie ważne. 

Dlatego też stale staramy się modernizować obiekty oświatowe na terenie Pruszkowa na miarę 

obecnych czasów. Wspólnie dążymy do tego, aby pruszkowskie dzieci i młodzież mogły w Naszym 



Mieście otrzymać edukację na najwyższym poziomie. Najlepszym dowodem na to jest otrzymane 

w ostatnim czasie dofinansowanie na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 

 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty! 

Kształtowanie umysłu młodego człowieka to długotrwałe i niełatwe zadanie. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa entuzjazmowi, zaangażowaniu i poświęceniu formujecie 

wspaniały potencjał przyszłych pokoleń, a sukcesy naszych dzieci są tego najlepszym dowodem.  

Wszystkim pracownikom oświaty życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywanych zadań. 

Niech codzienna praca z uczniami i towarzyszenie im w szkolnym życiu będą dla Was źródłem tej 

szczególnej radości, która z nawiązką rekompensuje cały trud związany z wykształceniem młodego 

człowieka. 

Nauczycielom i rodzicom życzymy, aby harmonijna współpraca sprzyjała budowaniu dobrej 

jakości pracy szkoły i przyniosła zadowolenie z osiągniętych efektów na rzecz naszych dzieci. 

Całej społeczności szkolnej składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności 

w realizowaniu planów. Chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby funkcjonowanie 

placówek oświatowych na terenie Naszego Miasta stale się rozwijało. 

 

Życzymy wszystkim pełnego radości i sukcesów roku szkolnego 2021/2022. 

Będziemy mocno trzymać kciuki za Was i Wasze osiągnięcia! 

 

 

                                                                                                                                 

                  Beata Czyżewska                                                                                   Paweł Makuch 

Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa                                                 Prezydent Miasta Pruszkowa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


