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Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra 

PLATON 

Szanowni Państwo – Rodzice i Sympatycy placówek TE! 

 

Rok 2018 jest czasem szczególnym dla Szkół Towarzystwa Ewangelickiego – reforma edukacji 

postawiła przed nami ogromne wyzwanie, które musimy i chcemy podjąć. W związku z tym 

Towarzystwo  Ewangelickie  planuje zaadaptowanie pomieszczeń w budynku parafii na dodatkowe sale 

lekcyjne dla SPTE. Nasze wcześniejsze koncepcje rozbudowy, na chwilę obecną, nie mogą być 

zrealizowane ze względów głównie finansowych. Chcąc utrzymać wysokie standardy nauczania, 

zapewnić bezpieczeństwo i spójne kształcenie dzieci i młodzieży od przedszkola do szkoły średniej, 

musimy zapewnić warunki na miarę XXI wieku. 

Planowana rozbudowa jest ogromnym przedsięwzięciem, przed jakim stoi Towarzystwo od momentu 

powołania placówek. Nie mamy wątpliwości, że wiele naszych działań nie miałoby szans na 

powodzenie, gdyby nie pomoc życzliwych ludzi. Jesteśmy przekonani, że Święta Bożego Narodzenia to 

najlepszy czas, by podziękować za wsparcie i życzliwość, za to, że nigdy nie czuliśmy się samotni. 

Wszystkie placówki Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy – LOTE, GTE, SPTE i PTE 

– dbają o harmonijny rozwój podopiecznych. Nasze szkoły to nie tylko wysokie wyniki, które uczniowie 

uzyskują w różnych sytuacjach współzawodnictwa, ale przede wszystkim wartości, przekazywane 

wychowankom każdego dnia. Wierzymy, że będą one mocnym fundamentem, na którym zbudują 

przyszłość. 

1% Państwa podatku pozwala nam zadbać o zaplecze: doposażyć placówki w sprzęt multimedialny, 

modernizować istniejące wyposażenie sal, poprawiać estetykę szkół i przedszkola, dzięki czemu 

uczniowie i przedszkolaki dobrze się w nich czują. Systematycznie wymieniamy elementy  na placach 

zabaw, z których dzieci korzystają podczas sprzyjającej aury. 

Placówki Towarzystwa Ewangelickiego to poczucie bezpieczeństwa, wykorzystywanie nowych 

technologii, szeroka oferta kółek zainteresowań a przede wszystkim ludzie: wykwalifikowana, życzliwa 

kadra nauczycielska, uśmiechnięci, pełni energii uczniowie, ich rodzice i życzliwi nam sympatycy – 

właśnie Państwo. Dziękujemy za każdy najdrobniejszy gest ułatwiający nam realizację zadań, które 

przed sobą stawiamy. 

Życzymy Państwu radości i pokoju z okazji Świąt Bożego Narodzenia.   

Aby te święta przyniosły refleksję oraz plany noworoczne.      

Życzymy, aby kolejny rok  był bogaty w szczęśliwe doznania osobiste.  

Niech spełni marzenia i dążenia zawodowe oraz przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

 


