"Nauczyciel… świat przed wami otwiera na oścież"
W dniu 13 października 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy
odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Jolanta Tomczyk, witając gości, rodziców,
nauczycieli, także emerytów, pracowników szkoły oraz całą społeczność uczniowską.

Program artystyczny otworzyli najmłodsi- uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej,
którzy z niezwykłym wdziękiem recytowali wierszyki oraz śpiewali piosenki dla swoich
opiekunów. Występ ten przygotowali pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Katarzyny
Koperskiej, p. Barbary Przydatek, p. Romany Lipiec, p. Anny Lipiec oraz p. Sylwii Bekas.

Przedstawiciele gimnazjum i liceum także przygotowali niespodzianki dla swoich
nauczycieli oraz wychowawców- zaprezentowali zdolności wokalne i aktorskie. Poza
utworami muzycznymi w programie artystycznym znalazły się brawurowo odegrane scenki

z życia szkoły, pokazujące, jak trudna bywa czasem praca pedagoga. Jest ona także
niezwykle owocna, dlatego też występ młodzieży zakończyły podziękowania złożone na
ręce Dyrekcji szkoły oraz nauczycieli- za trud w przekazywaniu wiedzy, poświecenie i
zaangażowanie w codziennej pracy oraz ogromne serce. Młodzież życzyła także swoim
pedagogom wielu sukcesów w dalszej pracy.

Program artystyczny uczniowie przygotowali pod kierunkiem wychowawczyń klas
trzecich gimnazjum: p. Doroty Krynickiej, p. Ewy Ścisłowskiej, p. Agnieszki Łagody,
wychowawcy klasy drugiej gimnazjum p. Lidii Kosatki oraz opiekunów Samorządów
Uczniowskich: p. Aleksandry Jakubiak, p. Pawła Kowalskiego, p. Sylwii Janickiej oraz
p. Dagmary Janickiej. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Mariola Kuźma, a nad jakością
nagłośnienia p. Agnieszka Kłujszo-Juścikowska.

Dzień Edukacji Narodowej był także okazją do wręczenia nagród. Pani Dyrektor
Jolanta Tomczyk podziękowała w ten sposób nauczycielom za szczególne osiągnięcia w
pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych
postaw oraz przybliżenie wychowankom świata wartości. Podziękowania i nagrody trafiły
również do rąk pracowników szkoły.

Głos zabrał także pan Burmistrz Sławomir Chmielewski, który w obecności całej
społeczności szkolnej wręczył pani Dyrektor Jolancie Tomczyk Nagrodę Burmistrza Gminy i
Miasta Mogielnica- w uznaniu o dbałość osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych, które
wpływają zarówno na podniesienie jakości pracy szkoły, jak i kształtują jej korzystny
wizerunek w środowisku.

Nie zabrakło także ciepłych słów ze strony rodziców, którzy przekazali najlepsze
życzenia oraz złożyli na ręce pani Dyrektor symboliczny bukiet kwiatów.

