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Pożegnanie Absolwentów 

Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy 

 

 Grono absolwentów Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. 

Jana Kilińskiego w Mogielnicy powiększyło się o kolejne 49 osób. Tylu bowiem uczniów 22 

czerwca 2018r. odebrało 

świadectwa ukończenia szkoły. 

 Otwierając uroczystość, Pani 

Dyrektor Jolanta Tomczyk zwróciła 

się do uczniów klas trzecich, za 

chwilę absolwentów, gratulując im 

otrzymanych świadectw i życząc 

dalszych sukcesów, jednocześnie 

przypominając młodzieży, by 

w życiu kierowała się właściwymi 

wartościami i  nie porzucała 

wzorców godnych naśladowania.   

  W imieniu wychowawców klas 

trzecich głos zabrała Pani Ewa Ścisłowska. 

Cytując francuskiego pisarza, Wiktora Hugo, 

przypomniała, że choć "Życie składa się 

z przywitań i pożegnań", i taki dzień rozstania 

właśnie nadszedł, drzwi naszej szkoły zawsze 

będą dla absolwentów otwarte. 

Podsumowując wspólnie spędzone trzy lata, 

Pani Ewa Ścisłowska podkreśliła osiągnięcia 

uczniów zarówno w nauce, jak 

i sporcie, aktywną pracę w Szkolnym 

Szkole Caritas oraz Samorządzie 

Uczniowskim, a także wielokrotne 

występy młodzieży w uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych. Swoje 

wystąpienie zakończyła słowami Św. 

Jana Pawła II, przypominając 

młodzieży, że "Człowiek jest wielki nie 
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przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest".   

 Po krótkich wystąpieniach Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas przystąpiła do 

wręczania świadectw. Ośmioro tegorocznych absolwentów otrzymało świadectwa 

z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Troje osiągnęło średnią powyżej 5,0, a ich rodzice 

otrzymali z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.  

 

Nagrodzono także ucznia, który 

osiągnął najwyższy wynik na 

egzaminie gimnazjalnym oraz 

absolwentów, którzy aktywnie 

uczestniczyli w życiu szkoły, poprzez 

wspomnianą wcześniej pracę 

w Samorządzie Uczniowskim, udział 

w uroczystościach szkolnych 

i środowiskowych, reprezentowanie 

szkoły w zawodach sportowych oraz 

pracę w formie wolontariatu. Troje 

uczniów pochwalić się mogło 100% frekwencją, przy czym dwie uczennice nie opuściły ani 

jednego dnia przez trzy lata uczęszczania do gimnazjum, co bez wątpienia jest nie lada 

osiągnięciem! 

 Słowa podziękowania skierowane zostały również w stronę rodziców tegorocznych 

absolwentów, aktywnie uczestniczących w życiu klasy, szkoły oraz wspierających akcje 

charytatywne. 

 Po części oficjalnej młodzież klas trzecich zaprezentowała pożegnalny program 

artystyczny, w którym znalazły się wyrazy wdzięczności za przekazywaną wiedzę, wychowanie 

oraz opiekę dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, pełne 
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refleksji piosenki, ale także scenki przywołujące zabawne wspomnienia z życia ucznia. "Życie 

jest szansą, schwyć ją"- brzmiało motto uroczystości, a dopełnione dekoracją przedstawiającą 

dmuchawce, przypominało jak ulotne są chwile i jak ważna jest każda z naszych decyzji. 

 

  

 Na zakończenie uroczystości głos zabrali rodzice absolwentów oraz uczniowie klas 

drugich gimnazjum, którzy dla starszych kolegów i koleżanek przygotowali kilka słów oraz miłe 

upominki. 
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