
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
 

    2 września nasza szkoła znowu zaczęła tętnić życiem. Po upalnych 

wakacjach rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020, w który wkroczyliśmy 

pełni energii i optymizmu.  

W bieżącym roku w naszej placówce wiedzę zdobywać będzie 659 

uczniów (w tym 354 chłopców i 305 dziewcząt) w 30 oddziałach (13 z nich to 

klasy I-III, a 17 – klasy IV-VI). 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego tradycyjnie podzielone było na dwie 

części. Najpierw o godzinie 8.00 do sali gimnastycznej przybyli najmłodsi wraz 

z rodzicami, by wspólnie przeżywać ten ważny dzień w życiu. Pani 

Wicedyrektor Małgorzata Wyremblewska serdecznie powitała zarówno 

najmłodszych uczniów jak i ich rodziców, po czym  dokonała prezentacji klas 

i wychowawców. Wszyscy obdarzeni zostali gromkimi brawami. Uczniowie 

i uczennice z klas 5e i 5c pod opieką pani Agnieszki Przybylak, pani Wioletty 

Markuszewskiej i pani Joanny Wojtaszek zaprezentowali młodszym kolegom 

i koleżankom program słowno-muzyczny, w którym prócz radosnych wierszy 

i piosenek o tematyce szkolnej znalazła się część poświęcona zadumie i oddaniu 

czci naszym poległym rodakom w 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY 

SWIATOWEJ. 

Po apelu wszyscy przeszli do klas na spotkania z wychowawcami. 

W międzyczasie, na zaproszenie księdza Proboszcza, wszyscy chętni 

uczestniczyli w Mszy Świętej o godzinie 9:30, na którą udali się pod opieką 

rodziców i opiekunów. 

 O godzinie 10.30 do sali gimnastycznej przybyli starsi uczniowie. Po 

części oficjalnej, tj. uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego 



i odśpiewaniu ”Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała pani Wicedyrektor 

Elżbieta Mądra. Powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych, kierując 

ciepłe słowa zarówno do dzieci jak i rodziców. Podkreśliła ich ważną rolę 

w życiu społeczności szkolnej. Wspomniała także o pracach remontowych, które 

odbyły się w placówce w czasie wakacji w trosce o stałe polepszanie pracy 

uczniów i nauczycieli. Latem dokonano modernizacji wielu pomieszczeń, 

doposażono szkołę w nowoczesne meble i sprzęt multimedialny. W swoim 

przemówieniu pani Wicedyrektor życzyła wszystkim dobrej współpracy oraz 

miłej atmosfery w naszej przyjaznej uczniom i bezpiecznej szkole. Po części 

oficjalnej nastąpiła część artystyczna, a następnie uczniowie rozeszli się do sal 

lekcyjnych na krótkie przywitanie z wychowawcami. 

Na progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom udanego 

startu i samych sukcesów, wierząc, że bieżący rok spędzony wspólnie w murach 

naszej szkoły zostanie w dobrej pamięci każdego z nas. 

 



 


