Szanowna Dyrekcjo, Drogie Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji oraz Obsługi,
Drodzy Rodzice, Drogie dzieci, Uczniowie!
Z duża radością przyjąłem informacje o możliwości skierowania do Państwa słów, do
wyrażenia szacunku za Państwa działalność i trud podejmowania kształcenia naszych dzieci.
Pozwólcie Państwo, że skorzystam z możliwości i kilka słów na wstępie skieruje do
najmłodszych uczestników dzisiejszego wydarzenia. Do dzieci, do uczniów.
Uczniowie, korzystajcie z możliwości jakie daje Wam szkoła. Korzystajcie z Widzy i
doświadczenia Waszych nauczycieli. Świat stoi dla was otworem. Stoi otworem dla tych,
którzy chcą się uczyć, którzy chcą podejmować trud nauki. To się opłaca. Odkrywajcie świat,
poznawajcie go. Zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi na nurtujące Was tematy.
Korzystacie z wiedzy i doświadczenia Waszych Nauczycieli.
Drodzy Państwo, dzieci-uczniowie Was potrzebują. Potrzebują Państwa zaangażowania,
energii, doświadczenia, Państwa autentyczności w działaniu. Jesteście dla nich autorytetem.
Życzę, aby poziom tego szacunku, którzy darzą Państwa uczniowie pierwszych klas był taki
sam jak uczniów starszych i kończących szkołę. My jako zaangażowani rodzice chcemy
wspierać Państwa działania i postawę.
Skoro uczniowie Państwa potrzebują to my rodzice również. Pragniemy, aby nasze wspólne
działania edukacyjne i wychowawcze zmierzały w tym samym kierunku. W języku
sportowym używamy sformułowania „Grajmy w jednej drużynie”. Chcemy Państwa wspierać
w tych działaniach i dziękujemy za budowanie pozytywnej relacji na linii nauczyciel rodzic.
Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Zdajemy sobie, że szkoła jest miejscem
wzrastania tych o to młodych ludzi, uczniów. W szkole, gdzie z jednej strony jest proces
edukacyjny, proces wychowawczy a z drugiej strony programy, projekty, podstawa
programowa, wymogi, kontrole, wizytacje, kuratorium oświaty. Często zapewne zdarza się,
że brakuje tego czasu dla najmłodszego uczestnika tych procesów, bo wszędzie otacza nas
straszna biurokracja. Życzę Państwu równowagi między tymi dwoma sferami i dziękuję, że w
mianowniku Państwa realizowanych działań, jest dobro dziecka, ucznia.
Przechodząc do tej najmilszej części mojego wystąpienia w imieniu Rady Rodziców składam
Państwu najserdeczniejsza życzenia. Sił i energii do zaangażowania się w realizację
omawianych przeze mnie wyzwań. Do tych obowiązków, o których my jako rodzice pewnie
bardzo często nie wiemy, bo dzieją się w zaciszu Państwa sal klasowych. Życzę cierpliwości
do nas rodziców. Wiem, że nasza postawa czasami pozostawia wiele do życzenia.
Zrozumienia dla Dyrekcji oraz Dyrekcji życzę zrozumienia dla działań i aktywności
Nauczycieli. Najważniejsze to życzę satysfakcji z realizacji obowiązków codziennych.
Satysfakcji, która przychodzi z każdym uśmiechem tych młodych ludzi tu uczęszczających do
naszej szkoły, ale satysfakcji od tych uczniów, którzy już są absolwentami, o których mają
Państwo wiedzę, że dźwigają dzisiejszą rzeczywistość odnoszą sukcesy w Kluczborku, w
Polsce, Europie i na świecie.
Tegoroczna Rada Rodziców, pragnie zadeklarować chęć współpracy i wspierania się na linii
szkolnych inicjatyw. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gdyż chcemy działać na rzecz dobra
naszych dzieci a Państwa uczniów.
(-) Mateusz Dybka

