Dyskoteka
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Kwiecień- na dworze coraz cieplej i słoneczniej, przyroda budzi się
do życia… W nas także pojawia się nowa energia. By ją jak najlepiej
spożytkować, dzięki wsparciu Dyrekcji: p. Jolanty Tomczyk, p. Anny Łukaszczyk, p. Urszuli TomaliKujat oraz nauczycieli i opiekunów, Samorząd
Uczniowski Gimnazjum i Liceum zorganizował
kolejną dyskotekę. Była to sposobność do
zabawy, ale także szansa dla młodzieży do
wykazania się przedsiębiorczością. Członkowie
SU specjalnie na tę okazję otworzyli
kawiarenkę, w której można było nabyć
przepyszne domowe wypieki przygotowane
dzięki
wsparciu
członków
rodziny,
w szczególności naszych ukochanych mam…
Zebrane w ten sposób fundusze Samorząd
Uczniowski przeznaczył (jako własną cegiełkę)
na dofinansowanie wycieczki, stanowiącej
nagrodę główną w konkursie na „Najlepszą
klasę w szkole”.
Konkurs ten Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami
(p. Jolantą Pawłowską, p. Agnieszką Łagodą,
p. Iwoną
Chmielewską oraz p. Pawłem Kowalskim) ogłosił już na początku
roku szkolnego. Od września klasy gromadziły punkty
w różnorodnych kategoriach, takich jak: wyniki w nauce,
frekwencja, udział w zawodach sportowych, bożonarodzeniowa
i wiosenna dekoracja sal lekcyjnych oraz przygotowanie
najciekawszych kostiumów i stylizacji podczas dyskotekandrzejkowej i karnawałowej.
Młodzież wykazywała się niezwykłą kreatywnością oraz umiejętnością współpracy w grupie.
Nadszedł czas na podsumowanie wyników! Po zliczeniu punktów, zwycięzcami okrzyknięto klasy:
3d Gimnazjum oraz IC Liceum! Dobrą wiadomość ogłosiła przewodnicząca SU Liceum- Ada Boba,
a przedstawicielki klas wraz z wychowawcami:
panią Beatą Kotlarz i panią Anną Haraśną
odebrały gratulacje oraz pamiątkowe dyplomy z
rąk pani v-ce Dyrektor- Urszuli Tomali-Kujat
oraz opiekunów Samorządu. Nagrodą główną
dla zwycięzców jest jednodniowa wycieczka
ufundowana przez Radę Rodziców naszej
szkoły, o czym poinformowała całą społeczność
szkolną pani Dyrektor – Jolanta Tomczyk. Tak
atrakcyjna nagroda bez wątpienia mobilizowała
młodzież do aktywnego uczestnictwa w
pozytywnej rywalizacji.

W tym szczególnym przypadku nie sprawdza się jednak powiedzenie, że zwycięzca może być
tylko jeden! Wygranych jest aż czterdzieścioro, gdyż taką liczebność mają dwie najlepsze klasy!

Gratulujemy!!!
To był wieczór pełen pozytywnych emocji.
Nie zabrakło również najlepszych tanecznych
przebojów, które pomogły w spalaniu kalorii na
parkiecie! Nad udaną zabawą czuwał nasz
niezastąpiony DJ- Sebastian Bitner.
Dziękujemy!
Samorząd Uczniowski

