Rozstrzygnięcie II Edycji Konkursu na Najlepsze Klasy
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy
II edycja konkursu cieszącego się ogromną popularnością w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Mogielnicy rozstrzygnięta! W roku szkolnym 2016/2017 najlepszymi
klasami zostały: 2c gimnazjum i IB liceum.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku, był
Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum oraz jego opiekunowie: p. Aleksandra Jakubiak,
p. Paweł Kowalski, p. Sylwia Janicka oraz p. Iwona Pajewska. Przy ogromnym wsparciu pani
Dyrektor Jolanty Tomczyk oraz Rady Rodziców naszej szkoły, możliwe było także i w tym
roku zaproponowanie niezwykle atrakcyjnej nagrody głównej- jednodniowej wycieczki
w wybrane przez młodzież i wychowawców miejsce.
Od września klasy gromadziły zatem punkty w różnorodnych kategoriach, takich jak:
wyniki w nauce, frekwencja, udział w zawodach sportowych i akcjach charytatywnych Góra
Grosza oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także w konkursach ogłaszanych przez
Samorząd

Uczniowski:

bożonarodzeniowa

i wiosenna

dekoracja

sal

lekcyjnych,

przygotowanie najciekawszych kostiumów i stylizacji podczas dyskotek- andrzejkowej
i karnawałowej

czy

dekoracja

jaja

wielkanocnego.
W

międzyczasie

Samorząd

Uczniowski otworzył jednodniową Słodką
Kawiarenkę, w której nabyć można było
przepyszne domowe wypieki, dzięki czemu
młodzież zgromadziła własne fundusze
i dołożyła cegiełkę do nagrody głównej.

Zwycięzcy odebrali ową nagrodę w dniu 6 czerwca.
Wraz z wychowawcami: p. Agnieszką Łagodą i p. Natalią
Załucką oraz reprezentantem opiekunów Samorządu- p. Pawłem
Kowalskim, młodzież udała się na wycieczkę do Radomia, gdzie
dzień

rozpoczęła

od

wizyty

w

Muzeum

im.

Jacka

Malczewskiego. Spotkania z przewodnikami oraz udział
w lekcjach muzealnych stanowiły niecodzienną okazję do
poszerzenia wiedzy o malarstwie oraz archeologii, jak również
do poznania wielu ciekawych faktów dotyczących ziemi
radomskiej i początków samego miasta.
Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w kręgielni,
a więc czas na zabawę i odpoczynek od codziennych zajęć.
Okazało się, że wśród uczestników wycieczki są wytrawni
gracze, a ich rundy kończył niejeden „strike”.

Tradycją wyjazdów stał
się seans filmowy, a więc i tym
razem nie mogło go zabraknąć.
Wyposażona

w

pudełka

z popcornem młodzież zasiadła
przed ekranem, by bawić się
wyśmienicie

przy

kolejnej

części przygód Jacka Sparrowa
i jego przyjaciół w filmie pt. "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara".

To

była

naprawdę udana wycieczka.

Szczególne podziękowania

młodzież

i opiekunowie skierowali na ręce Dyrekcji naszej szkoły: p. Jolanty Tomczyk, p. Urszuli
Tomali-Kujat, p. Anny Łukaszczyk oraz Rady Rodziców, która była głównym fundatorem
nagrody, jak również opiekunów Samorządu Uczniowskiego za umożliwienie wyjazdu
i dostarczenie tylu niezwykłych wrażeń.
Rok szkolny 2016/2017 dobiegł końca, ale po wakacjach bez wątpienia pojawią się
kolejne okazje do udziału w równie emocjonujących konkursach.
Samorząd Uczniowski
Uczestnicy Wycieczki

