Miło mi spotkać się z Państwem w tak uroczystym dniu.
Skończyłam swoją 5-letnią kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Giżycku. Miałam swoje 5 minut i tyle. Ogarniam myślami i sercem
wszystkich, z którymi miałam przyjemność współpracować i korzystając z okazji
chciałabym podziękować bardzo serdecznie wszystkim za wszystko oraz każdemu
za cokolwiek, co było naszym wspólnym udziałem.
Lubię pracę w szkole. Zawsze mi zależało na rozwoju naszego Zespołu Szkół,
na rozwoju uczniów, rozwoju nauczycieli i jednocześnie unowocześnieniu warunków
nauki i pracy. Zależało na tym, aby uczniowie kończąc naszą szkołę umieli odnaleźć
swoje ścieżki w życiu oraz byli dumni, a przynajmniej nie wstydzili się, że są
absolwentami Technikum Nr 3 w Giżycku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2
w Giżycku.
Celów nie osiąga się w pojedynkę, do tego potrzebny jest zespół ludzi. Cieszę
się bardzo, że wspólnie udawało nam się osiągać to, o czym marzyłam. Jestem
wdzięczna Państwu za to, że pomagali mi te marzenia spełniać...
Dziękuję serdecznie: Panu Wacławowi Strażewiczowi oraz Panu Mirosławowi
Drzażdżewskiemu - Starostom Powiatu, Zarządowi Powiatu, Pani Elżbiecie Makar Skarbnik Powiatu, Pani Ewie Gudel- Sekretarz Powiatu za współpracę
i przychylność.
Dzięki władzom Powiatu możliwa była realizacja 5 unijnych projektów szkoleń
i staży zagranicznych, w których zrealizowano już 90 mobilności- wyjazdów uczniów
oraz 15 wyjazdów nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję poznać realia pracy i szkolić
się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Niektórzy uczniowie zwiedzili trzy
kraje.
Na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Czopińskiej składam serdeczne
podziękowania za bieżącą współpracę oraz za prowadzenie przez pracowników
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych unijnego projektu
"Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3" o prawie milionowym budżecie.
Dzięki niemu pozyskaliśmy dwie pracownie komputerowe, tablice interaktywne,
wyposażenie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz pracowni przedmiotowych. 110
uczniów odbyło miesięczne płatne staże u okolicznych pracodawców, uczniowie
szkolili się na kursie kelnerskim, barmańskim i innych, bezpłatnie wyjeżdżali na
wycieczki zawodoznawcze i kulturalne, uczestniczyli w zajęciach kompetencyjnych.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektów.
Proszę przekazać serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Kazimierzowi
Ambroziakowi za wsparcie i miłą oraz owocną współpracę.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Doroty Orłowskiej - Głównej
Księgowej. Dziękuję za ciepło, fachowość i zawsze pomocną dłoń.
Za pracę przy projektach oraz skrupulatne prowadzenie księgowości szkoły
pragnę serdecznie podziękować księgowej - Pani Ewelinie Wyciszkiewicz, a także za
współpracę Pani Agnieszce Koniuszewskiej.
Składam bardzo serdeczne podziękowania Pani Halinie Poboża - Dyrektor
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Panu Mieczysławowi Smoleńskiemu -

Starszemu Cechu za miłą i owocną współpracę na rzecz kształcenia młodocianych
pracowników.
Z tego miejsca dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy kształcą naszych
uczniów i uczą, jak stać się fachowcem w swojej dziedzinie.
Dziękuję Dyrektorom szkół i placówek Powiatu Giżyckiego za współpracę.
Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałam i którzy byli pomocni podczas
pełnienia funkcji dyrektora szkoły.
Dziękuję serdecznie Radzie Rodziców, w szczególności Pani Małgorzacie
Cybulskiej i Panu Jackowi Gudańskiemu za bardzo dobrą współpracę,
zaangażowanie na rzecz szkoły, a w szczególności za działania, których
zwieńczeniem było przekazanie przez Radę Rodziców 5 listopada 2015 r. Sztandaru
Zespołowi Szkół Zawodowych.
Przede wszystkim jednak dziękuję nauczycielom oraz pracownikom
niepedagogicznym Zespołu Szkół Zawodowych za sumienną pracę na każdy
stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie pomysły, zaangażowanie i działania
na rzecz uczniów i szkoły, za serdeczność i przyjaźń.
Jestem dumna z uczniów naszej szkoły, Waszych sukcesów i mądrych
wyborów.
Cieszę się, że dane mi było spotkać na swojej drodze wielu mądrych, miłych
i ciepłych ludzi. Dziękuję Wam wszystkim.
Nowy rok szkolny przynosi istotne zmiany. Z dniem 1 września 2017 r.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 przekształciła się w Branżową Szkołę I Stopnia
Nr 1, jednocześnie Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku została Pani
Małgorzata Rakowska - Ożga.
Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam zapału i energii
w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i kształtowaniu charakterów.
Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym
życiu. Pamiętajmy, że szkoła, to klucz do przyszłości, bez którego nie otworzymy
żadnych drzwi.
Pani Małgorzacie Rakowskie j- Ożga gratuluję i życzę, by praca na stanowisku
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych była źródłem satysfakcji i spełnienia
zawodowego.
Przekazując ten symboliczny klucz do szkoły życzę, aby dobrze służył
i przyczynił się do wielu sukcesów. Powodzenia!

