 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Dyrekcji, Gronu
Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji, takich
myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić… Pięknych i szlachetnych
pomysłów, które podszeptuje serce…
 Cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym
młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców…
 Kochani Nauczyciele bądźcie wciąż z nami! Czy jesteśmy duzi czy
jeszcze mali!
Uczniowie ZSO w Mogielnicy

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.
16 października 2018 roku w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
w
Mogielnicy
odbyła
się
uroczysta akademia z okazji Dnia
Edukacji
Narodowej.
Na
uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Burmistrz Gminy i Miasta
Mogielnica
dr
Sławomir
Chmielewski, Proboszcz Parafii
pw. Świętego Floriana w
Mogielnicy ks. Grzegorz Wolski,
Przewodniczący Rady Miejskiej p.
Jan Tkaczyk, przewodnicząca
Rady Rodziców p. Sylwia Wiśnik,
Emerytowani Nauczyciele, Dyrekcja i Nauczyciele ZSO, Rodzice uczniów, pracownicy obsługi
i administracji oraz wszyscy uczniowie.

Jako pierwszy w części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica p. Sławomir
Chmielewski, który złożył zebranym Nauczycielom życzenia oraz wyraził opinię, że pomimo
iż zawód nauczyciela jest trudny i wymagający, to daje jednocześnie wiele satysfakcji.
Upominał uczniów, aby szanowali swoich nauczycieli i utrzymywali z nimi serdeczne relacje.
Burmistrz podziękował p. Dyrektor Jolancie Tomczyk za zaangażowanie w pracę na rzecz
szkoły, uczniów, Nauczycieli i Rodziców. Wręczył p. Dyrektor bukiet czerwonych róż
i Nagrodę Burmistrza.
Pani dyrektor Jolanta Tomczyk złożyła serdeczne
życzenia
wszystkim
pracownikom
szkoły,
podziękowała Nauczycielom za trud, który wkładają
każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych
pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora
wyróżnionym Nauczycielom, a także pracownikom
obsługi i administracji.
Uczniowie ZSO pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny
Frasońskiej, p. Mirosławy Koperskiej, p. Jolanty
Ścisłowskiej, p. Agnieszki Kłujszo- Juścikowskiej,
p. Dagmary Janickiej, przygotowali program
artystyczny.
Rozpoczął go uroczy taniec i śpiew w wykonaniu uczniów klas pierwszych- przygotowany
przez p. Marię Dudzińską oraz p. Sylwię Bekas.

Wzruszające sentencje dla Nauczycieli przedstawili uczniowie klas 5-8 Szkoły Podstawowej.
„Nauczyciel prowadzi za rękę otwiera umysł, dotyka serca, kształtuje
przyszłość”
„Wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”
„Każdy kto się uczy, pozostaje młody. Najwspanialsza rzecz w życiu
to pielęgnowanie młodego umysłu”

Scenka kabaretowa, poprzez usta
trzech „Pań” sprzątaczek, przedstawiła
jeden dzień z życia szkoły. „Panie”,
a w rzeczywistości
Patryk, Jakub
i Piotr- uczniowie klasy IIB LO
w humorystyczny sposób udowodnili
zgromadzonej publiczności, że nie tak
łatwo być Nauczycielem w dzisiejszych
czasach….

Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów
na świecie. Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym
zawodzie jest coś z powołania, to to, że uczysz pomimo wszystko
wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona/y przez ucznia dopiero
w przyszłości!
(Z. Kucówna)
Program artystyczny wzbogaciły piosenki w wykonaniu chóru szkolnego,
akompaniamencie p. Marioli Kuźmy.

przy

„Wszystkiego najlepszego
Radości, szczęścia moc
Słoneczka wesołego
Snów pięknych co noc
Śpiewając idź przez życie
Rozkwitaj, jak ten kwiat
Przy dobrym apetycie
I w zdrowiu sto lat
Pieniądze szczęścia nie
dają, być może
Lecz kufereczek stóweczek
daj Boże!
Wakacji w Złotym Brzegu
Podróży morskiej też
Wszystkiego najlepszego
Wszystkiego, czego chcesz!”

Na zakończenie uroczystości reprezentanci Samorządu Uczniowskiego oraz p. Sylwia Wiśnik
Przewodnicząca Rady Rodziców złożyli Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom szkoły
wspaniałe życzenia.

Mnóstwo serdecznych życzeń, uśmiechów, radości, kolorowych kwiatów, wierszy i piosenek.
Nasi uczniowie oraz ich Rodzice sprawili, że ten jedyny dzień w roku – Dzień Nauczyciela był
dla nas naprawdę wyjątkowy. Dziękujemy.
A.F

