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Życzenia z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku
szkolnym 2010/2011
Poza nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy, realizacji nowych wyzwań, wielu
cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. To moment, gdy
powinniśmy być dumni, z tego, co udało się osiągnąć, zrealizować i chwila, by
formułować już cele na kolejny etap nauki. List Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Warszawa, 20 czerwca 2011 r.

„Na świadectwach, wzbici w radość,
odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.

Wakacje, panie profesorze! Pora
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz czasowniki przez dni lata odmieniać (...)!”
Julian Przyboś „Lipiec”
 
                                                                                                                                                      

      Dyrektorzy
Szkół  i Placówek Oświatowych 

Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci, Droga Młodzieży,

poza  nami  kolejny  rok  solidnej,  ciężkiej  pracy,  realizacji  nowych  wyzwań,  wielu  cennych
inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. To moment, gdy powinniśmy być dumni, z
tego, co udało się osiągnąć, zrealizować i chwila, by formułować już cele na kolejny etap nauki.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Koniec roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność i
wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę. Słowa podziękowania i
życzenia kieruję również do rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją
radą i pomocą. Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji, wiedzy oraz wielu
umiejętności.

Dzieciom i młodzieży życzę, aby wakacje były okresem radości, udanej zabawy i wytchnienia w
otoczeniu przyrody. Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i
nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

My dorośli pamiętajmy jednak, aby tworzyć warunki zapewniające bezpieczeństwo i beztroskę
dzieci. Niech każda wakacyjna przygoda kończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły.

W  ramach  programu  Razem  Bezpieczniej  wszystkie  służby  na  terenie  województwa
mazowieckiego będą dbały o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Kuratorium uruchamia
specjalny numer telefonu: 22 551 24 27, pod którym będą mogły być zgłaszane niepokojące
sytuacje dotyczące wypoczynku na terenie Mazowsza. W tym roku w szczególności zwracam
uwagę na bezpieczny wypoczynek nad wodą, w związku z rosnącą liczbą utonięć. Zachęcam
także rodziców do sprawdzania, czy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży dopełnił
obowiązku  zgłoszenia  go  do  właściwego  kuratora  oświaty.  Baza  danych  o  wypoczynku,
zawierająca  informacje  o  numerach  wydanych  zaświadczeń,  danych  organizatora,  liczbie
uczestników  oraz  terminie  i  lokalizacji  wypoczynku,  dostępna  jest  na  stronie:
www.wypoczynek.men.gov.pl.

Wszystkim  pracownikom  szkół  i  placówek  oświatowych  województwa  mazowieckiego,
rodzicom i uczniom życzę słonecznych wakacji. Obyście w nowym roku szkolnym wrócili z
nowym zapasem sił i gotowością do spełniania marzeń i planów.
 
                                                                                                                                               Z
wyrazami szacunku,

                                                                                                                                        
Mazowiecki Kurator Oświaty
                                                                                                                                                      
                            
                                                                                                                                                      
Karol Semik
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