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Nowy rok szkolny czas start ...
Tegoroczne wakacje za nami. Wyraźnie dało się to zobaczyć w poniedziałkowy poranek. Przed budynkiem Szkoły
Podstawowej z dwudniowym opóźnieniem, ale rozpoczął się rok szkolny 2018/2019.

Jeszcze z głową w chmurach i uśmiechem na ustach, wypoczęci uczniowie zgromadzili się na boisku by wspólnie z
nauczycielami powitać nadchodzące dwa semestry. Oficjalnej inauguracji roku szkolnego dokonał Burmistrz Miasta i
Gminy Człopa Zdzisław Kmieć:
„Drodzy uczniowie, przed Wami rok wytężonej pracy, wielu zadań i obowiązków, ale też możliwość odnoszenia
sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw,
motywacji do nauki,, podejścia do obowiązków jakim jest szkoła. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom
administracji życzę, aby w swym postępowaniu pamiętali o uśmiechu, przyjaznym geście i pogodnym słowie, bo te
rzeczy są bogactwem każdego człowieka.”
Po tych słowach Burmistrz opowiedział krótko o zmianach, jakie zaszły podczas przerwy wakacyjnej w budynku szkoły:
„W trakcie lata w szkole trwał remont, który miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. I piętro
budynku zyskało m.in. nowe ścianki działowe, drzwi samozamykające się, elektryczny system oddymiania czy
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Kolejne etapy prac będą obejmować dostosowanie pozostałych części szkoły do
wymagań przeciwpożarowych. ”
W tym roku szkolnym Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zaproponował również udział uczniom i uczennicom klas IV-VII
w projekcie pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły podstawowej w Człopie”. Zakres wsparcia
obejmuje udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych oraz wyjazdach edukacyjno-kulturalnych, a także transport

1

Oficjalny Portal Miasta i Gminy Człopa

uczestników z terenów wiejskich do miejsca realizacji projektu. Ponadto szkoła zostanie doposażona w pomoce
dydaktyczne i sprzęt multimedialny oraz busa do przewozu uczniów. Zgłaszać może się każdy uczeń, który chciałby
podnieść swoje wyniki w nauce lub pogłębić zdobytą do tej pory wiedzę.
„Chciałbym, aby najważniejszym zadaniem dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce, konkursach,
godne reprezentowanie szkoły w każdym miejscu i sytuacji, rozwijanie zainteresowań i zdolności, które każdy z Was
przecież posiada. Najważniejsze to mieć wiarę we własne możliwości. Tego Wam życzę. ”
Tymi słowami rok szkolny 2018/2019 w Gminie Człopa został oficjalnie rozpoczęty.
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