Drodzy uczniowie
Dzisiaj po raz ostatni szkolny dzwonek zabrzmi dla Was w naszej szkole.
To wyjątkowy dzień, ponieważ już dzisiaj kończy się pewien etap Waszego życia.
Jeszcze spotkamy się w czasie fakultetów, egzaminów, na oficjalnym rozdaniu świadectw ukończenia
szkoły, ale to już dziś kończy się stres związany ze szkolną codziennością.
„Bicie poranne serca”, aby nie spóźnić się na zajęcia – odchodzi w niepamięć.
„Podniesione ciśnienie” w związku z kartkówką, nieodrobioną pracą domową,
czy nieprzygotowaniem - przestaje Was nękać.
Swoboda.

Ten dalszy życiowy obowiązek, którego nie pozbędziecie się nigdy i trzeba się do niego przyzwyczaić,
nazywa się odpowiedzialnością.
Już przez ostatnie lata doświadczaliście samokontroli, staliście się odpowiedzialni za siebie, za swoje
decyzje, za swoje plany na przyszłość.
Decydujecie czy wstać, czy poleżeć dłużej – i to skutkuje konsekwencjami.
Sami się pilnujecie, ponaglacie, zmuszacie - bo warto.
Ta przemiana, to magiczne przejście w stan nie muszę dla innych, muszę dla siebie - nazywa się
dorosłość.
Dzisiaj jestem dumna z Was, bo ta metamorfoza już nastąpiła. Ostatnie trudne lata nauki zdalnej
pokazały, że potraficie się mobilizować, że kontrola nad swoim czasem nie jest Wam obca. I choć
nie zawsze się to udawało w 100% , to jednak dzisiaj wiem, że dacie sobie ze wszystkim radę.
Dzisiaj ostatni raz uczniowie - od jutra widzimy się w innych rolach. Nasze losy (nauczycieli i uczniów)
splecione przez ostanie 6 w przypadku 6 OSSP i 4 w przypadku LP lata – to dobry czas.
Nas Nauczycieli zapamiętajcie jako ludzi, którzy „zmuszali do dobrego”, do zdobywania
doświadczenia, uczyli obowiązkowości, która jak wiecie – jest bardzo ważna.
Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas wrócić, szukać u nas pomocy, poradzić, przytulić, jak będzie
taka potrzeba i znaleźć wsparcie.
Dzisiaj jestem z Was dumna. Jesteście dobrym rocznikiem Łódzkiego Plastyka.

Czego MY NAUCZYCIELE Wam życzymy w Waszej dorosłości?
W imieniu całej Rady Pedagogicznej odpowiem, że:




życzymy, żeby wszystko co zdecydujecie się udawało, napawało Was dumą i przynosiło
radość,
życzymy Wam sukcesów, pogody ducha, dobrych, sprzyjających okoliczności i życzliwych ludzi
na swej drodze,
tego życiowego starania się o siebie, w dobrym tego słowa znaczeniu, również Wam życzymy,



Dbajcie o siebie – tak jak my dbaliśmy o Was.

A ja nie tylko jako dyrektor, ale przede wszystkim nauczyciel, który troszczy się o Was z całego serca życzę powodzenia na egzaminach dyplomowych, gdzie Pamiętajcie – nie jesteście już uczniami,
ale dorosłymi ludźmi, którzy bronią swojej twórczej pracy. Opowiadajcie o swoich dziełach z dumą
i zadowoleniem. Wskazujcie na pozytywy, nie na błędy. Od dzisiaj wszystko co zrobicie buduje Was
dojrzały wizerunek.
Życzę również sukcesów na egzaminach maturalnych, które otwierają drzwi uczelni wyższych.
A za miesiąc zapraszam Was po wspaniałe świadectwa, potwierdzające uzyskanie uprawnień zawodu
plastyka.
Kiedy zabrzmi symboliczny ostatni dzwonek - odetchnijcie wolnością.

Dyrektor
Katarzyna Paliwoda

