
Szanowni Państwo 

        Przed nami kolejny rok nauki i pracy. To również kolejny etap realizacji reformy 
oświatowej, która jak pokazał rok ubiegły przebiega w szkołach w sposób naturalny i 
spokojny.  
        Jednym ze znaczących wydarzeń minionego roku szkolnego był powrót matematyki 
jako przedmiotu obowiązkowego na maturę. Choć pomysł ten wywołał dyskusję 
powodowaną obawami, ostatecznie znalazł akceptację społeczną.  
        Równie dużym ładunkiem emocjonalnym obciążone są działania Ministerstwa Edukacji 
Narodowej zmierzające do obniżenia wieku szkolnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z 
tego, iż realizacja tego przedsięwzięcia wymaga nakładu sił zarówno ze strony szkół, jak i 
samorządów. Ale należy wzorować się na pozytywnych doświadczeniach tych placówek, w 
których w minionym roku szkolnym sześciolatki zasiadły w ławkach uczniowskich. W tym 
miejscu dziękuję władzom samorządowym za zaangażowanie w pozyskanie funduszy z 
programu Radosna szkoła, które stanowiły realną pomoc w przygotowaniu szkół do 
przyjęcia dzieci sześcioletnich. 
        Rok szkolny 2010/2011 będzie już następnym, w którym obowiązuje nowy model 
nadzoru pedagogicznego. Wyrażam przekonanie, że jego umocnienie w systemie oświaty 
będzie wpływało na podniesienie jakości pracy szkół i placówek. 
        Polską oświatę czekają jeszcze kolejne zmiany, które wynikają z założeń reformy. 
Przeobrażenia nastąpią w modelu szkolnictwa zawodowego, specjalnego, a także w systemie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego szkół. W roku szkolnym 2010/2011 będą 
kontynuowane przygotowania do wprowadzenia zmian w tych obszarach. 
        Początek roku szkolnego to okres wzmożonej pracy dyrektorów szkół, którzy muszą 
zapewnić placówkom sprawne funkcjonowanie. To również na dyrektorach spoczywa 
obowiązek podejmowania działań, które wynikają z wdrażania kolejnych etapów reformy 
programowej. Dziękując za Państwa dotychczasowe zaangażowanie, proszę o nie w tym 
rozpoczynającym się roku szkolnym.  
        Po zasłużonych wakacjach do szkół wracają również nauczyciele, pedagodzy, 
wychowawcy. Życzę Państwu wielu sukcesów pedagogicznych i pomyślnej realizacji 
planów zawodowych. Życzę też satysfakcji i radości z codziennej pracy, która choć często 
trudna, to jednak warta wysiłku, bo jej celem jest rozwój młodego człowieka. 
        Liczę też na to, że uczniowie mają świadomość, iż każdy kolejny rok szkolny stwarza 
nowe szanse. Teraz można zrealizować wszystko to, co nie powiodło się w minionym roku 
szkolnym. Uzależnione jest to jedynie od chęci, motywacji i pracy. Wszystkim uczniom 
życzę silnej motywacji, a to będzie gwarancją sukcesów szkolnych.  
        Mam też nadzieję, że entuzjazm i energia towarzyszy uczniom klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których rozpoczęcie nauki jest momentem przełomowym. Życzę, aby 
spełniły się oczekiwania zarówno ich jak i rodziców, a szkoła okazała się miejscem 
przyjaznym.  
        Spełnienia oczekiwań życzę też uczniom, którzy będą kontynuowali naukę, ale już na 
kolejnym etapie edukacyjnym, w nowych szkołach. Zapewne wiąże się to z dodatkowymi 
emocjami. Mam nadzieję, że tylko z pozytywnymi. 
        Wszystkim nam życzę, by rok szkolny 2010/2011 upłynął w spokoju i twórczej 
atmosferze. 
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