Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2015r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
 Zastępca Burmistrza Miasta – pan Wojciech Superson,
 Przedstawiciel Rady Miasta – pan Stanisław Wajda,
 Sekretarz Miasta – pani Agnieszka Zakrzewska,
 Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Króla – ks. Jan Miazga.
W spotkaniu udział wzięli rodzice uczniów klas I.
Podczas pierwszej części uroczystości, tradycyjnie już, uczniowie klas I złożyli
ślubowanie na Sztandar Szkoły. Na pamiątkę przyjęcia ich do społeczności szkolnej
otrzymali od Pani Dyrektor tarcze szkolne. Przy tej okazji Pani Dyrektor krótko
przedstawiła historię tarczy.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli zebranym życzenia. Pan
Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie pracy nauczycieli.
Pani Dyrektor poinformowała, że Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do
odznaczenia i nagrodzenia nauczycieli za ich wyróżniającą się pracę.
Medalami KEN w tym roku odznaczone zostały panie:
 Barbara Kisiel,
 Jagoda Magoń,
 Jadwiga Sebzda,
 Elżbieta Wielobób.
Nagrodę Burmistrza Miasta otrzymała pani Sabina Cieślak.
Tradycyjnie, również Dyrekcja Szkoły przyznała swoje nagrody. Nagrodę Dyrektora
otrzymał pan Wiesław Nitychoruk oraz panie: Agnieszka Bernacka, Joanna Będkowska,
Izabela Drobotowicz, Barbara Dzierżak, Joanna Hołowaty, Halina Jarosz – Łaba, Genowefa
Markowska, Danuta Pieniążek, Małgorzata Rut, Monika Świtalska.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi za ich codzienny trud i pomoc w wypełnianiu zadań szkoły. Życzyła
też wielu sił i satysfakcji z wykonywanej pracy.
W dalszej części swojego wystąpienia Pani Dyrektor mówiła o pracy nauczyciela
oraz o czynnikach warunkujących jego autorytet. Powołała się na zawarte
w październikowym numerze miesięcznika „Wychowawca” wypowiedzi uczniów oraz
wyniki ankiety.
Zdaniem młodzieży dobry nauczyciel to osoba, która poważnie traktuje ich sprawy

i problemy, swoją osobą prezentuje pewne zasady, nie pozwala uczniom na wszystko.
Dominującymi czynnikami warunkującymi posiadanie autorytetu są pozytywne
cechy osobowościowe, bogaty zasób wiedzy z nauczanego przedmiotu oraz wysoka
moralność i postępowanie etyczne.
Podsumowując swoje wystąpienie Pani Dyrektor podkreśliła, że nauczyciel, który
chce stać się autorytetem dla uczniów, powinien zacząć od siebie, czyli od przyjęcia
określonego wzoru doskonałości i realizowania go w życiu.
Ostatnią część uroczystości stanowił program artystyczny przygotowany przez
uczniów pod kierunkiem pań: Marii Pieczek – Olearki, Marii Kruszelnickiej oraz Grażyny
Rybki.
Występy uczniów poprzedziła prezentacja multimedialna zawierająca wypowiedzi
różnych osób na temat nauczycieli i ich pracy. Następnie uczniowie zaprezentowali
humorystyczny pokaz mody nauczycielskiej. Program dopełniły piosenki w wykonaniu
gimnazjalistek.
Elementem scenografii były piękne kompozycje roślinne wykonane tradycyjnie już
przez panią Barbarę Dzierżak.
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