Lublin, dnia 1 września 2022 r.

„Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym,
im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę
i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę,
tym większy zostawi ślad w duszach dzieci”
Maria Grzegorzewska

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
województwa lubelskiego

Rozpoczynamy nowy rok szkolny i stajemy przed wyzwaniami wynikającymi z kolejnego etapu edukacyjnej
drogi. Wszystkim podmiotom systemu oświaty: Uczniom, Rodzicom, Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom
oraz pracownikom organów prowadzących szkoły serdecznie życzę dobrej, efektywnej i satysfakcjonującej pracy.
Na progu nowego roku szczególne słowa kieruję do wszystkich Uczniów i Wychowanków: życzę Wam
spełnienia edukacyjnych celów, wiary we własne możliwości i wytrwałości w osiąganiu zamierzeń. Tym, dla których
szkolny dzwonek zabrzmi po raz pierwszy życzę szczególnie, aby szkoła zawsze była bezpiecznym i przyjaznym
miejscem a nauka – fascynującą i radosną przygodą. Spełniajcie marzenia, odnoście sukcesy, cieszcie się z osiągnięć,
nie zrażajcie przeciwnościami!
Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy - to dzięki Wam kolejne młode pokolenia uczą się,
uzyskują społeczne kompetencje, kształtują obywatelskie postawy. To od Waszego dydaktycznego
i wychowawczego wysiłku zależy bieżący - edukacyjny oraz późniejszy - zawodowy i społeczny sukces uczniów.
Życzę odwagi i rozwagi w podejmowaniu wyzwań, które zwykle towarzyszą nam na progu każdego nowego roku,
wielu kolejnych sukcesów, osiągnięcia zawodowej i osobistej satysfakcji. Niech nadchodzący rok szkolny przyniesie
same pozytywne doświadczenia oraz pozwoli spełnić wszystkie zamierzone cele.
Aby właściwie realizować edukacyjne zadania niezbędna jest współpraca szkół z różnymi środowiskami
i wsparcie domu rodzinnego uczniów. Nauczycielom i Rodzicom życzę zatem dobrego i harmonijnego
współdziałania; niech wzajemna życzliwość oraz wspólna troska o integralny rozwój młodego człowieka sprzyjają
budowaniu dobrej jakości pracy naszych szkół i przyniosą zadowolenie z osiąganych efektów. Przedstawicielom
samorządu terytorialnego i wszystkim podmiotom prowadzącym szkoły dziękuję za wysiłek organizacyjny oraz
podejmowane działania wspierające pracę dyrektorów i nauczycieli. Życzę realizacji inwestycyjnych planów
oraz satysfakcji z poziomu realizowanych zadań oświatowych.
Wszystkim pracownikom oświaty oraz sympatykom i przyjaciołom szkoły życzę urzeczywistnienia marzeń
o dobrej polskiej edukacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Lubelski Kurator Oświaty

