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Rok szkolny 2007/2008

Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, Pracownicy Szkół,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

   Na terenie miasta i gminy Siewierz dla 1400 dzieci i młodzieży rozpoczyna się kolejny rok szkolny 2007/2008.
   Po raz pierwszy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych ubrali szkolne mundurki. Jestem przekonany, że wybrane przez Rodziców
mundurki spotkają się z akceptacją i będą przyczyniały się do identyfikacji uczniów ze swoją szkołą. W każdej szkole zostały oddane do użytku
nowe pracownie komputerowe, tym samym znacznie poprawione zostały warunki do nauki informatyki, prowadzenia zajęć z komputerem.
Myślę, że młodzież i  nauczyciele z zadowoleniem przyjmą ten fakt. W dalszym ciągu będziemy poprawiać wyposażenie szkół w pomoce
naukowe, zaplecze sportowo-rekreacyjne. 
   Miasto i Gmina Siewierz traktuje sprawy oświaty priorytetowo i przeznacza na ich realizację 40 % budżetu. Władze samorządowe podejmują
te działania z pełną świadomością i przekonaniem, że inwestycja w edukację młodego pokolenia jest najlepszą inwestycją, bowiem stanowić
będzie o przyszłości Nas wszystkich.

Szanowni Nauczyciele

   Życzę Wam, aby kolejny rok szkolny przyniósł jak najwięcej satysfakcji z wypełniania pięknej misji kształtowania i wychowania dzieci i
młodzieży miasta i gminy Siewierz. Realizujcie swoje plany zawodowe wdrażając w swoją pracę twórcze i nowe pomysły.

Drodzy Uczniowie

   Wszystkim Wam życzę dużo radości ze zdobywania wiedzy, pozytywnych przeżyć i sukcesów. Wykorzystajcie ten nowy rok szkolny jak
najlepiej. Dobre wykształcenie jest podstawą sukcesu życiowego.

Szanowni Rodzice

   Dom rodzinny i szkoła spełniają bardzo ważną rolę w wychowaniu dziecka i młodzieży. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki niezbędna jest
współpraca. Wyrażam nadzieję, że włączycie się Państwo do tej współpracy, która pozwoli stworzyć dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki
edukacji w rozpoczynającym się roku szkolnym.

   Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy, Uczniowie i Rodzice wszystkiego najlepszego, dużo dobra w nowym roku szkolnym.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Banaś

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
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