Gimnazjada 2015
25 czerwca 2015r. był w naszej szkole tradycyjnym już dniem
przeglądu dorobku i osiągnięć gimnazjalistów – Gimnazjada, a także
pożegnania uczniów klas III.
Spotkanie zorganizowane zostało w budynku szkoły, w holu na
I piętrze, a gośćmi uroczystości byli: zastępca Burmistrza Miasta
Przeworska – pan Wojciech Superson, przedstawiciel Rady Miasta –
pan Tomasz Majba, proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla
w Przeworsku – ks. Jan Miazga. W uroczystości licznie uczestniczyli
rodzice uczniów na czele z prezydium Rady Rodziców – paniami Renatą
Zabłocką, Mieczysławą Gujdą, Agnieszką Łosiniecką, Elżbietą Kotlińską,
Haliną Wajdą.
Celem zorganizowanej uroczystości było podsumowanie
mijającego roku szkolnego, wyróżnienie i nagrodzenie uczniów
osiągających najwyższe wyniki w nauce, biorących udział w konkursach
przedmiotowych i tematycznych oraz w zawodach sportowych.
Spotkanie było również okazją do pożegnania uczniów klas III.
Uroczystość rozpoczęła się podniosłą i oficjalną częścią –
przekazaniem Sztandaru przez uczniów klas III delegacji uczniów klas
II, odśpiewaniem hymnu państwowego i szkolnego oraz wysłuchaniem
wystąpień zaproszonych gości.
Pani Dyrektor swoje wystąpienie skoncentrowała wokół treści
Misji Szkoły wyjaśniając, że ma ona wpływać na tworzenie w szkole
klimatu nauki. Mówiła również o tym, że uczeń powinien zrozumieć, iż
ludzie nie są sobie równi potencjałem intelektualnym oraz, że ta
nierówność jest potrzebna i dobra. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor
podkreśliła, że tylko współpraca ucznia z nauczycielem przynosi
wymierne efekty w nauczaniu i wychowaniu, a o tym, że te efekty
i relacje bywają różne mówiła humorystyczna prezentacja obrazków
z życia szkoły oraz piosenka wykonana przez uczniów z Warsztatów
Teatralno – Muzycznych.

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na
słowa Patrona szkoły:
„Szkoła jest to znamienna instytucja dla młodego ucznia, który może żyć
w niezgodzie z nią jako uczeń, ale jako dorosły człowiek pamięta tylko same miłe
rzeczy i sprawy ...”
Zaznaczyła również, że uczeń nie musi kochać szkoły jako
instytucji kojarzącej się z ciężką pracą, ale przy wsparciu
wychowawczym nauczycieli i rodziców powinien poczuć sens
podejmowanego trudu, a nauczycieli powinien darzyć szacunkiem.
Pani Dyrektor podziękowała za współpracę paniom z Rady
Rodziców, koleżankom i kolegom nauczycielom i wychowawcom,
pracownikom administracji i obsługi za kolejny rok wspólnej pracy.
Wychowawcy wszystkich klas wręczyli nagrody książkowe
ufundowane przez Radę Rodziców uczniom, którzy otrzymają
świadectwa z wyróżnieniem oraz tym, którzy nie opuścili ani jednego
dnia nauki. Rodzicom wręczyli listy gratulacyjne oraz podziękowania za
aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły.
Przewodniczący
zespołów
przedmiotowych
przygotowali
prezentację
multimedialną
przedstawiającą
sukcesy
uczniów
w konkursach tematycznych i przedmiotowych oraz zawodach
sportowych. Wręczyli dyplomy finalistom i laureatom tych konkursów.
Uczniowie klas III mieli również okazję do zapoznania się
z wynikami egzaminu gimnazjalnego – jakie wyniki uzyskali nasi
uczniowie w porównaniu ze szkołami powiatu i województwa.
Opiekunki Warsztatów Teatralno – Muzycznych przygotowały
okolicznościowe upominki i dyplomy dla uczniów, którzy angażowali
się w pracę warsztatów przez trzy kolejne lata. Podziękowanie
i pożegnanie z odchodzącymi członkami zespołu Warsztatów Teatralno
– Muzycznych zakończyła prezentacja przedstawiająca uczniów –
aktorów w różnych sytuacjach z okresu prób i występów artystycznych.
Bardzo wzruszającym momentem uroczystości było pożegnanie
absolwentów przez uczniów klas II i samą Panią Dyrektor.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim pięknych,
słonecznych wakacji.
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