
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

 

Szanowni Państwo: Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, 

Uczniowie i Ich Rodzice. 
W tym roku, z  powodu panującej pandemii koronawirusa, zakończenie roku 

szkolnego będzie zorganizowane według podanego wcześniej harmonogramu.  

 

W dniu dzisiejszym kończymy zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2019/2020. 

Czas zatem na małe podsumowanie minionego roku. W ostatnich dziesięciu 

miesiącach uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach, uroczystościach                               

i przedsięwzięciach na terenie szkoły i poza nią. Między innymi: 

- uroczystości patriotyczne na terenie miasta, 

- otrzęsiny klas pierwszych i dzień Edukacji Narodowej, 

- wigilia szkolna,  

- akcje charytatywne,  

- działania wynikające z realizacji projektu unijnego „Zawód to podstawa”, 

- praktyki w ramach ERAZMUS + 

- 42. Święto Owoców, Warzyw i Kwiatów, 

- Narodowe Czytanie Nowel Polskich, 

- konkursy: recytatorski, olimpiada statystyczna, konkursy językowe, „Arsenał 

Pamięci”, „Ośmiu Wspaniałych”, Internetowa Liga Łamigłówkowa, 

- zawody sportowe: rywalizacja na terenie szkoły i poza nią :piłka nożna, siatkowa, 

tenis  stołowy, lekkoatletyka, pływanie,    

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy IV – 75 ; klasy III - 67 

- egzamin maturalny (LO – 123 i T – 75 oraz P – 40, razem 238 ). 

 

W dniu klasyfikacji szkoła liczyła 798 uczniów, wszyscy są klasyfikowani, 794 

uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, 3 uczniom 

wyznaczono egzaminy poprawkowe, a 1 uczeń jest niepromowany . Na koniec roku 

szkolnego 2019/2020 osiągnęliście następujące wyniki: 

Szkoła: 313 – celujących, 2569 – bardzo dobrych,  4087 – dobrych,  3397 – 

dostatecznych, 1234 – dopuszczających, 9 – niedostatecznych; średnia ocen - 3,77 

( najwyższą średnią mają klasy: 1D  ; 3F – 4,28 ; 1Ag – 4,01 ; 1Dg – 3,99 ; 1B – 

3,97 ; 1A – 3,96 ; 1Eg ; 2E - 3,95 przy najsłabszej średniej w szkole 2,89).  

Podsumowując wyniki waszej rocznej pracy stwierdzam, że są one lepsze niż        

w roku ubiegłym. Nie należy jednak wpadać w euforię. Druga połowa tego roku 

była bardzo trudna dla Nas wszystkich: nauczycieli i uczniów. Sytuacja 

epidemiologiczna sprawiła, że przez ostatnie trzy miesiące prowadziliśmy 

nauczanie zdalne, które ma dobre, ale i złe strony. Mam nadzieję, że od września 

wrócimy do normalnych zajęć, a to będzie od Was wymagało wytężonej pracy. 

W dniu dzisiejszym będę miał przyjemność wręczyć pięćdziesięciu trzem osobom 

świadectwa z wyróżnieniem (29 w LO i 24 w Technikum). Informuję,                   

że kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów są: z LO – Amelia 



Klucznik -  uczennica klasy 1D – 5,07 i wzorowe zachowanie, z Technikum Maciej 

Beta –  uczeń  klasy 3F – 5,64 i wzorowe zachowanie.  

Gratuluję w/w uczniom  i jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 

na różne sposoby do tego, że o naszej szkole mówi się dobrze, czego efektem jest 

duża liczba chętnych absolwentów  szkoły podstawowej, którzy chcą kontynuować 

kształcenie w EKONOMIKU. O jakości pracy szkoły świadczy wysokie miejsce    

w rankingu czasopisma „PERSPEKTYWY”. 

Dziękuję swoim zastępcom: Pani Dyrektor Małgorzacie Podkońskiej i Pani 

Dyrektor Dorocie Klucznik, że w mijającym roku szkolnym wspierały mnie swoją 

pracą i radą. 

Dziękuję Radzie Pedagogicznej, wszystkim koleżankom i kolegom nauczycielom, 

za wytężoną pracę, za miłą i przyjazną atmosferę dnia codziennego. Dziękuję,      

że z takim oddaniem i zaangażowaniem pracowali przez miniony rok nad waszym, 

drodzy uczniowie, rozwojem i wychowaniem. 

Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi, Pani Uli -  pielęgniarce 

szkolnej, Pani Agnieszce prowadzącej sklepik szkolny za ten rok dobrej pracy, aby 

przebywanie w szkole, dla nas wszystkich, mogło być przyjemnością. 

Dziękuję wszystkim Rodzicom na czele z Pani Iwoną Gajdą - Przewodniczącą 

Rady Rodziców, za zainteresowanie problemami szkoły. Gorąco dziękuję              

za przekazane wpłaty na rzecz Rady Rodziców, bez nich niemożliwe byłoby 

przeprowadzenie wielu działań na terenie szkoły.  

Dziękuję wszystkim uczniom za ten trudny, miniony rok szkolny. Za to,                

że olbrzymia większość potraktowała serio swoje obowiązki, że współtworzyliście 

przyjazny klimat podczas nauki i czasu wolnego, że dbaliście o mienie szkoły, 

które ma służyć następnym rocznikom uczniów. 

Są chwile powitań, ale przychodzą też mniej przyjemne chwile pożegnań. Żegnam 

zatem Panią Profesor Marię Anyszka – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości       

i ekonomiki, która zdecydowała o przejściu na emeryturę. Dziękuję Pani za duży 

wkład pracy i zaangażowanie dla dobra całej naszej szkolnej społeczności. 

Dziękuję za przyjazny i pomocny stosunek do koleżanek i kolegów nauczycieli. 

Życzę Pani na tej nowej drodze życia wielu sukcesów i satysfakcji. Proszę 

pamiętać, że społeczność „Szkoły pod lasem” zawsze będzie Panią z przyjemnością 

gościła w swoich skromnych progach. 

 

To jest nasze ostatnie spotkanie w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Życzę 

Wam wspaniałych, bezpiecznych wakacji, pełnych wrażeń i odpoczynku. Bądźcie 

czujni, roztropni w tym,. co będziecie robili podczas wakacji – młodość nie zawsze 

jest dobrym doradcą.   

Wszystkim pracownikom szkoły życzę zasłużonego odpoczynku. 

 

Na zakończenie tego listu informuję Was kochani Uczniowie i Waszych Rodziców, 

że po trzydziestu latach pracy w naszej szkole podjąłem decyzję o przejściu          

na emeryturę. Była to dla mnie bardzo trudna decyzja, gdyż poświęciłem tej szkole 

wiele ze swojego życia, a jednocześnie nie żałuję żadnego dnia tu spędzonego. 



Praca sprawiała mi wielką satysfakcję, a szkoła była moją drugą, po rodzinie, 

miłością. Jestem dumny, że nasza szkoła postrzegana jest jako jedna z lepszych 

szkół w Skierniewicach.  

Życzę Szkole dalszego rozwoju, wielu sukcesów i już teraz z wielkim 

rozrzewnieniem myślę, że: 

Chciałbym kiedyś tu powrócić, 

Chciałbym kiedyś tu zapukać, 

Porozglądać się dokoła,  

By dzisiejszy dzień odszukać….. 

 

W związku z panującą sytuacją życzę wszystkim Państwu zdrowia, spokoju i wiary 

w lepsze jutro. 

Życzę, by Wasze życie oparte na wartościach nieprzemijających było szczęśliwe, 

twórcze, radosne,  piękne i szlachetne. Na pożegnanie pozostawiam szkole trzy 

drzewa, które chciałbym aby wraz z Nią rosły i piękniały. 

Nie mówię do widzenia, lecz do zobaczenia.  

 

                                                                                       Wasz Dyrektor 

 Skierniewice, dnia 26 czerwca 2020 roku                  Henryk  Kobyłecki 

 
 


