,,Nauczyciel prowadzi za rękę,
otwiera umysł, dotyka serca,
kształtuje przyszłość"
W dniu 13 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Dyrekcja szkoły: pani Dyrektor Jolanta
Tomczyk i z-ca Dyrektora pani Anna Łukaszczyk, w zastępstwie Burmistrza Gminy
i Miasta Mogielnica p. Robert Lipiec - Dyrektor MGOK, ks. Prałat Henryk
Trzaskowski, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Tkaczyk, nauczyciele,
pracownicy naszej szkoły, nauczyciele - emeryci oraz rodzice.
Program artystyczny przygotowali uczniowie gimnazjum pod kierunkiem
wychowawców klas drugich: p. Anny Frasońskiej, p. Mirosławy Koperskiej, p.
Jolanty Ścisłowskiej i p. Pawła Kowalskiego. Nad oprawą muzyczną czuwała p.
Mariola Kuźma a nad jakością nagłośnienia p. Agnieszka Kłujszo-Juścikowska.
Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie
docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego
poświęcenie, serce, czujność i troskę o dobro wychowanków. Młodzież w
humorystycznej scence pt. ,,Dziady anno domini 2015, czyli koszmarny sen
znękanego nauczyciela" zaprezentowali swoje zdolności aktorskie, wokalne oraz
muzyczne. Grupa uczennic klas trzecich gimnazjum przedstawiła układ taneczny
przygotowany przez p. Iwonę Chmielewską.
Występ uczniów zakończyły podziękowania i życzenia przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego. Następnie głos zabrał p. Robert Lipiec - Dyrektor MGOK, który w
zastępstwie za nieobecnego Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica p. S.
Chmielewskiego wręczył Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica p.
Dyrektor Jolancie Tomczyk w uznaniu o dbałość osiągnięć dydaktyczno wychowawczych, które wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły i kształtują
korzystny jej wizerunek w środowisku.

Pani Dyrektor J. Tomczyk serdecznie podziękowała uczniom, którzy występowali w
akademii oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie programu
artystycznego. Dzień Edukacji Narodowej to okazja na przyznanie i wręczenie
nagród. Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w
pracy dydaktyczno-wychowawczej następującym nauczycielom: p. dyr. Annie
Łukaszczyk, p. Januszowi Dudzińskiemu, p. Annie Frasońskiej, p. Pawłowi
Kowalskiemu, p. Dorocie Krynickiej, p. Marioli Kuźmie, p. Dagmarze Janickiej, p.
Agnieszce Łagodzie, p. Aldonie Omen-Wrzesińskiej, p. Jolancie Pawłowskiej,
p. Marii Lenart.
Wśród nagrodzonych pracowników obsługi znaleźli się: p. Jolanta Grabarczyk, p.
Bożenna Kuleczka, p. Grzegorz Katana, p. Leon Olesiński, p. Grażyna Pułas, p. Ewa
Wangryn.
Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie przewodniczącego Rady Rodziców
p. Roberta Krawczyka, który zwracając się do nauczycieli i pracowników naszej
szkoły, przekazał najlepsze życzenia oraz na ręce pani Dyrektor złożył symboliczny
bukiet kwiatów.

