
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, 

co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle 

pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj” 

Mark Twain  

Drodzy Uczniowie klas maturalnych, Rodzice, Wychowawcy, 

Nauczyciele! 

24 kwietnia 2020 r. – w Kalendarzu imprez szkolnych  czytamy:   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.  

Czekaliście na ten dzień od dawna. Niestety.  Nie będzie uroczystej 

akademii,  przemówienia dyrektora szkoły, kilku ciepłych słów skierowanych od 

przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.  Nie będzie uroczystego wręczenia 

świadectw, pamiątkowych zdjęć, nagród za ciężką, czteroletnią pracę, za 

osiągnięcia sportowe, konkursy, zaangażowanie  w życie szkoły….. niestety, 

jeszcze nie dziś, nie teraz, może niedługo… 

W tym szczególnym dniu postanowiłam napisać do Was kilka słów. 

Kochani uczniowie!  

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych to czas podsumowań. 
Dlatego chciałabym Wam podziękować, szczególnie za to jacy jesteście. Mury 
naszej szkoły opuszczają młodzi ludzie, którzy idealnie wpisują się w model 
absolwenta. Pozwólcie, że zacytuję fragment Programu Wychowawczego Szkoły. 

Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce: 

 sprawnie posługuje się nowymi technologiami,  

 umie samodzielnie i konstruktywnie myśleć, 

 ma swój świat wartości, umie odróżnić dobro od zła,  

 zdobył umiejętność pracy w zespole, jest przedsiębiorczy, wykazuje 
inicjatywę, jest tolerancyjny 

 potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają 
odmienne poglądy, 

 umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny, 

 zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony, 

 jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad 
dobrych obyczajów, 

 umie zachować się z godnością i honorem, 
 dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym 

Takich Was właśnie dziś widzimy…  Jestem także dumna, że w ciągu czterech 
lat w szkole realizowaliście Koncepcję pracy Szkoły: „ Szkoła moją drogą do 
sukcesu”,  bo każdy z Was osiągnął dziś sukces na miarę swoich możliwości. 
Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo z wyróżnieniem i znakomitą średnią, 
osiągnięcia sportowe, udział w uroczystościach szkolnych… Tym żyliście przez 
ostatnie cztery lata i rozwijaliście swoje pasje, tutaj w „Czwórce”. 



Nie mam dziś  możliwości osobistego wręczenia nagród osobiście, ale 
chciałabym wymienić z imienia i nazwiska uczniów, których osiągnięcia 
napawają dumą rodziców i wychowawców,  całą szkołę. 

Uczniowie klas maturalnych wyróżnieni przez Radę Pedagogiczną- 
średnia ocen powyżej 4,75 z czterech lat 

1. Natalia Gwara (4G) – 4,96  
2. Kozłowska Katarzyna (4H) – 4,78  
3. Rzepkowska Aleksandra (4H) – 4,81  
4. Dąbkowska Wiktoria (4A) – 4,8  
5. Grabowska Alicja (4A) -5,00  
6. Kotowska Agnieszka (4A) – 5,48  
7. Zadroga Klaudia (4A)- 4,76 

Uczniowie klas maturalnych wyróżnieni za osiągnięcia sportowe: 

1. Liżewska Maja (4KS) 
2. Pyskło Karolina  (4 KS) 
3. Mażewska Karolina  (4KS) 
4. Kopeć Karina  (4R) 
5. Prusaczyk Katarzyna  (4R) 
6. Prusaczyk Anna  (4R) 
7. Zadroga Klaudia  (4A) 
8. Perzan Natalia  (4A) 
9. Chełstowska Wiktoria  (4A) 
10. Kozłowska Katarzyna  (4H) 
11. Kabacik Magdalena  (4H) 
12. Samsel Wanda  (4H) 

Uczniowie klas maturalnych wyróżnieni za działalność na rzecz 
Samorządu Uczniowskiego. 

Karolina Prusaczyk (4G) i Mateusz Popielarz (4KS) 

Uczniowie klas maturalnych wyróżnieni za działalność w chórze: 

1. Prusaczyk Karolina (4G) 
2. Olbryś Weronika (4G) 
3. Gwara Natalia (4G) 
4. Rzepkowska Aleksandra (4H) 
5. Koziatek Pamela (4KS) 
6. Krajewska Klaudia (4KS) 
7. Prusińska Natalia (4A) 

 
Uczniowie klas maturalnych wyróżnieni za reprezentowanie szkoły w 
sztandarze szkoły: 

1. Katarzyna Gładek (4A) 
2. Wiktoria Dąbkowska (4A) 
3. Konrad Cichocki (4A) 
4. Sebastian Bednarczyk  (4R) 

 



Dziękuję również tym uczniom, których nazwiska się tu nie pojawiły.  

Dziękuję nauczycielom, wychowawcom za ciężką pracę z każdym uczniem.  

Dziękuję Rodzicom, że kilka lat temu zaufaliście naszej szkole i powierzyliście 
nam swoje dzieci… Myślę, że  swojego wyboru nie żałują. 

Drodzy uczniowie, opuszczacie dziś „bezpieczną przystań” jaką jest szkoła.  

Łapcie ”w żagle pomyślne wiatry”, odkrywajcie nowe horyzonty, zdobywajcie 

nowe doświadczenia, realizujcie marzenia!     

Powodzenia! 

         Barbara Stepnowska 


