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19 czerwca uczniowie po raz ostatni przed wakacjami przekroczyli próg swojej szkoły.
Ostatni dzwonek usłyszeli absolwenci gimnazjum, którzy w tym dniu otrzymali
świadectwa ukończenia szkoły. 

  

  

To niezwykła chwila, ponieważ wraz z ich odejściem kończy się 20-letnia historia józefowskiego
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Po 20-letniej przerwie  szkołę ukończył także pierwszy rocznik
ósmoklasistów. Wśród wszystkich kończących szkołę absolwentów była grupa nagrodzonych.
Spośród wyróżnionych gimnazjalistów zaszczytny tytuł  Absolwenta Roku zdobyli: Mikołaj
Kraczek z
klasy III A 
oraz Patrycja Kusztykiewicz 
z klasy III B;
otrzymali oni również
świadectwa z wyróżnieniem i nagrody.
Wśród
wyróżnionych znaleźli się także
: Kacper Mielniczek, Aleksandra Pogudz, Kamila Mazur, Damian Zdybel, Julia Kozirak,
Bruno Kula 
oraz
Jakub Karwan.
Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody dostało także dwoje ósmoklasistów
: Martyna Nowicka 
oraz
Gabriel  Olesiuk. 
Rodzice wymienionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

  

  

Wszyscy absolwenci złożyli ślubowanie  oraz przekazali poczet sztandarowy swoim kolegom z
klasy siódmej, od których dostali pamiątkowe upominki na dalszą drogę życia.
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Podczas uroczystości uczniom klas młodszych rozdano także wiele nagród m.in. za:
osiągnięcia dydaktyczne i wzorowe zachowanie, 100 procentową frekwencję, godne
reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz  na konkursach i uroczystościach.

  

  

Absolwenci podziękowali pani dyrektor Edycie Nieśpiał,  wicedyrektor Aleksandrze
Kusztykiewicz oraz wychowawcom: Ma
łgorzacie Rabiedze, Renacie Kusztykiewicz,
Adriannie Kozak i Krzysztofowi Nowickiemu
, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz młodszym koleżankom i kolegom. Nie
obyło się bez wzruszeń, które potęgowały  piosenki wykonywane przez szkolne solistki
przygotowane pod kierunkiem  pani 
Anety Momot
.

  

  

Dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał także podziękowała wszystkim nauczycielom 
 i pracownikom szkoły za rzetelną i owocną pracę w roku szkolnym 2018/2019. Szczególne
wyrazy wdzięczności za pełną pasji i owocną pracę skierowała do pań: Marzeny Kowalczyk, B
ożeny Żebrowskiej i Małgorzaty Hołys-Szado
, które odeszły na emeryturę. Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno pożegnanie. Po ośmiu
latach pełnej zaangażowania pracy na rzecz Rady Rodziców odszedł jej wieloletni
przewodniczący pan Dariusz Szkałuba.

  

  

Życząc udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji uczniom, pracownikom 
 i rodzicom, dyrektor szkoły zakończyła uroczystość, po której uczniowie udali się na ostatnie
przedwakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.
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ZDJĘCIA

  

 3 / 3

http://www.spjozefow.pl/index.php/uczniowie/317-zakonczenie-roku-szkolnego-2018-2020

