
Szanowni Państwo, Kochane dzieci 

Dobiega końca kolejny rok szkolny. Zawsze przynosi on troszkę problemów, ale także wiele 

radości. Chciałbym w imieniu całej Rady Pedagogicznej naszej szkoły złożyć Wam drodzy wyrazy 

podziękowania i podziwu za ogromne zaangażowanie w tak trudnym i wyjątkowym czasie. 

Zdalne nauczanie to zupełna nowość, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Z całą pewnością 

stanęli wszyscy na wysokości zadania. Nie do przecenienia jest ogromne wsparcie rodziców, a może 

również innych członków rodziny. Było bardzo trudno, ale wszyscy zdobyliśmy nowe kompetencje                                             

i wielkie doświadczenie, które na pewno będzie procentować w bliższej lub dalszej perspektywie.  

Bardzo chcielibyśmy wyjątkowo uroczyście zorganizować zakończenie roku szkolnego. Czas 

pandemii wymusza jednak na nas pewne procedury, a troska o zdrowie jest i zawsze będzie 

najwyższym nakazem. Dlatego też gala „Czepielowickie Orły”, która odbędzie się 24 czerwca 2020 r.    

o godz. 1700 dotyczyć będzie tylko naszych wyjątkowych absolwentów (kl. VIII), ich rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz pracowników szkoły.       

Na początku nowego roku szkolnego (wrzesień, październik) zorganizujemy „drugą” galę, 

podsumowującą rok szkolny 2019/2020, aby uhonorować pozostałych uczniów naszej szkoły (kl. I-

VII). Chcemy także dać możliwość odbioru świadectw oraz spotkania z wychowawcą w dzień 

zakończenia roku szkolnego tj. 26 czerwca 2020 r. (piątek) w godz. 800 – 1130, zachowując jednak 

stosowne procedury bezpieczeństwa. 
 

Obiekt w Czepielowicach 
 

Oddział Godzina Wychowawca 

I 800 – 840 Grażyna Łukawska 

IIa 840 – 920 Wanda Leszczyńska 

IIb 920 – 1000 Dorota Skibińska 

IIIa 1000 – 1040 Agata Kałuska 

IIIb 1040 - 1120 Grażyna Maruda 
   
Obiekt w Kościerzycach 
 

Oddział Godzina Wychowawca 

IV 800 – 840 Joanna Staroń 

Vb 800 – 840 Jolanta Sienkiewicz 

Va 840 – 920 Agnieszka Łosiowska 

VIa 920 – 1000 Dorota Friedmann 

VIb 1000 – 1040 Małgorzata Pustowar 

VII 1040 - 1120 Magdalena Dekret 
 

Uczniowie klasy VIII otrzymają świadectwa na gali w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa). 
 

Świadectwa, za pokwitowaniem będzie można również odebrać w sekretariatach szkoły                                                      

(w Czepielowicach – uczniowie klas I – III, w Kościerzycach – uczniowie klas IV – VII) w terminie                  

29 VI – 3 VII 2020 r. (poniedziałek – piątek) w godz. 900 – 1200. 

Pragnę podkreślić, że nieodebranie świadectwa z różnych powodów niczym nie skutkuje. Uczeń 

otrzyma je po prostu we wrześniu 2020 r. 

Życząc radosnych, beztroskich, a zarazem niezwykle rozważnych wakacji łączę wyrazy szacunku. 

 
mgr Roman Czechowski 

  


