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Stajery [zisiaj

w progacń szfulf1, a67 rozpocząć nou.y roĘszĘ"ofryl.

Za Wami 2

miesiące

wafotcyjnego u.ypoczlln§jt, rozpoczęcie nowego rofut szfulfnego to do6ry moment,
fu ca{ej
spo[eczności Waszej sz?pą - uczniom i rodzicom, nauczyciefom, pedagogomiu1cńowawcom -

przefotzać najserdeczniejsze zyczenia, Ączenia siĄl i u.ytrwa{ości w wyĘ"onywaniu co[ziennlcń
o6owiązĘ"ow, a prze[e wszyst§jm radościi prawćziu.ycń przljaźni.
cDrodz1 'tJczniowie!

tlriecń Wasza szfol[a 6ędzie dfa Was miejscem odfuyuania i rozwijania tafentów, miejscem
przljaznym i \ezpiecznlm, a zdo61wanie i poszerzanie wiedz1, odfulwanie naufu i jej praw, a taĘle

o[najĄwanfu samego sieżie w noullcń o§g;ńcznościncń stanie się pasją i fascynującą zyciową

przlgodą.

arodzy fuldzice!

4rrę'U)am pociecfu i [uryl z'(,l)aszycń [zieci, żlwię tez

nadzieję, że wspófne dziafani^a

przlniosą ocze§jwane ,frĘry, a61 zgodnie tworzlć wymarzoną szĘpfę,
arodz1 Nauczyciefe!

Z

cafego serca z)czę Wam [o6rej prac),

ulsi{Ęu [ocenianego przez po[opiecznlcń i icń
Ęfa staiihlm, przewi^d7lwafnlm miejscem prac1,

rodziców, a taĘe w{a[ze oświatowe. trfu szĘ"ota
a61 zminry prawa oświatowego sfuzlĄ do6ru pokfuej szĘ"ob, EduĘacja to przecież inwestlcja
w przyszfość, Ęgztaftująca oso\owośćprzlsz{lcń pofolfeń aokĘów i decl[ująca o inĄwiduafnlcń

zlciorrycń sufo es acń fotzćego cz{owie fut.
'lĄ/szlstĘm cPaństwu z)czę udanego rofuł szfo;fnego i zapewniam o swojej wytęzonej prac1
na rzecz popralĄ,y ĘqnĄcji programowej ifinansowej pok§jej oświaty. t|'iecń nou.y roĘszfottny
6ędzie pe{en suĘgesów i

pozytywnlcń zdarzeń, a codzienne zaangażowanie, praca i wlsi{eĘdają

wszystĘjm [uze zadowofenie, usymierne

Z ruyrazami

,frĘłl edufotcyne

i wiefe satlsfaĘgji,

g{ę6o§jego szacunful i serdecznymi pozdrowieniami

ta{eugz

Wozninff
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Dyrekcj a, Rada Pe dago g iczn a,
Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie
Zespołu Szkół Nr

3 im. Wadysława Grabskiego

w

Kutnie

S zanowni Dy rekto rzy, Nauczy ciele,

Drodzy Uczniowie i Rodxice,

Zaiończyły się wakacje. Nadszedł czas inauguracji nowego
ostatnie

ńła miesiqce upĘnęły wszystkim

Państwo siły i

w

rola,t szkolnego.

Mamy nadzieje, że te

w miłej i spokojnej atmosferze- dzięki czemu zregenerowaliście

pełnej gotowości przystępujecie do nowych wyzwań.

Drodzy Ilczniowie przed wami kolejny rok nauki i spełniania poHadanych w Was nadziei. Jest

to

pora

szans i wynlań. Czas na odlcrywanie świata,realizację zainteresowań i pasji, Jest to Waszą chwila aby
stać się tym kim chcecie być, Życzymy Wam zapału i ambicji, aby ten moment został w pełni wykorzystarry
do realizacji wszystkich marzeń.

Drodzy Rodzice stanowicie bardzo ważnq częśćspołecznościszkolnej. Wasze opinie i uwagi sq nienłykle
istotne. Zyczymy Państwu wielu radosnych chwil nłiqzanych z sulrcesami Waszych dzieci, abyście byli
dumni z ich osiqgnięć. Pragniemy życzyć talźe cierpliwości i wytrwałościw procesie wychowawczym.

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy zawód, Hóry wykonujecie jest bardzo wymagajqcq

i odpowiedzialnq profesjq. Państwa wWad

w

proces laztałcenia oraz wychowanią przyszłych pokoleń,

jest nieoceniony. Chcielibyśmy życzyć wspaniałych efektów

w

pracy, których najlepszym wyznacznikiem

będq wysokie wyniki uczniów. Życzymy ronłoju zawodowego w postaci zdobywania knlejnych stopni
awansu i także potrzebnej na co dzień satysfakcji z pracy.
Całej społecznościszkolnej sHadamy najserdeczniejsze życzeniawielu sukcesów oraz pomyślności
w realizacji dalszych planów.

Zwyrazami szacunku
Daniel kowalik

Marek Ciqpała
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SZANOWNI PEDAGODZY
DRoDa/ UCZNIoWIE
Nowy rok szkolny to kolejne wyzwonio, Przed Wami wiele ciekawych
p?zygód, nowych znajomości, zdobywonie w tedzy i um iejetnoś ci, ą t akże
poznowonie Świato. To również zetknięcie z nowymi sytuocjami,
zagrożeniami oroz przezwyciężonie swoich słqbości.No pierwszy plon

- dbdoŚĆ a bezpieczeńśtwo, nie tylko śwoje,
ale także koleżanek, kolegów i noj bliższych.

wyśuwo się jedno Wzwanie

sąz Womi! Dzielnicowy to policjont, który jest dlo Wos
wsporciem i pomocą Krojowo Mapo Zagrożeń Bezpieczeństwo
to inferoktywne na?zędzie, które pozwolo no wspólne ksztc}towonie
bezpieczzństwo w Woszej okolicy - korzystaj cie z niejl,
Policjonci

Twórzcie z nomi bezpieczną przestrzeń|
Z okozji rozpoczynojącego się roku szkolnego ?O19/2O?O zyczę
wszysfkim Noucrycielom i Procownikom Oświoty spokoju isotysfokcji

z Procy.

Uczniom zaśż^yczę, oby odnojdywoli rodośćw zdobywoniu
wiedzy oroz posję w dqżeniu do wyĘczonych celów. Mom nadzieję,
że po zokończeniu edukocji częśćz Wos zosili szeregi Policji, oby
wykorzystoć cenne umiejętności w służbiena ?zecz społeczeństwo.
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