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22 czerwca 2018 r. w sali naszej szkoły odbyła się uroczystość podsumowania i zakończenia
roku szkolnego 2017/2018.

  

  

Dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły
za całoroczną  bardzo dobrą i efektywną współpracę, podkreśliła pełną pasji  i zaangażowania
pracę z dziećmi i młodzieżą, zaangażowanie wszystkich  pracowników szkoły w budowanie jej
pozytywnego wizerunku.

  

  

Zwracając  się do Rodziców podziękowała za współpracę i zaufanie jakim obdarzyli 
pedagogów józefowskiej podstawówki, powierzając im kierowanie rozwojem  swoich dzieci.

  

  

Po  dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez  wszystkich uczniów czas
wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów,  ławki szkolnej, dzwonka, porannego
wstawania.

  

  

Wszystko  co się zaczęło musi się kiedyś skończyć. W ubiegły piątek pożegnaliśmy 
absolwentów. Gimnazjalne klasy trzecie, wyruszą w świat, by dalej  zdobywać wiedzę,
umiejętności, zawody, tytuły naukowe, a przede  wszystkim mądrość życiową.
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Tegorocznym absolwentom życzymy wytrwałości i pasji w realizacji marzeń.

  

  

Zakończenie  roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy  swoją
pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce.

  

  

Spośród wyróżnionych gimnazjalistów zaszczytny tytuł Absolwenta Roku zdobyli: Hubert
Nieśpiał z
klasy IIIa i 
Kaja Peć 
z klasy IIIb, otrzymali oni również świadectwa z wyróżnieniem i tytuł 
Ucznia na Medal, 
ten tytuł wypracował także 
Szymon Stefański
z klasy IIIa. Wśród  wyróżnionych znaleźli się także: 
Alicja Bździuch
, z klasy IIIa oraz 
Julia Kmieć i Marlena Szponar
z klasy IIIb.

  

  

  

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice sześciorga uczniów klas trzecich, państwo:
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Edyta i Ireneusz Nieśpiałowie, 

  

  

Ewa i Robert Stefańscy, 

  

  

Dorota i Ryszard Bździuchowie, 

  

  

Beata i Piotr Peciowie, 

  

  

Agnieszka i Andrzej Kmieciowie, 

  

  

Anna i Krzysztof Szponarowie.

  

 3 / 9



Każdy koniec, to początek czegoś nowego... zakończenie roku szkolnego 2017/2018 
poniedziałek, 09 lipca 2018 20:24

  

  

Spośród gimnazjalistów z klas drugich za osiągnięcia dydaktyczne i wzorowe zachowanie
nagrodzeni zostali: Aleksandra Pogudz, Julia Kozirak, Patrycja Kusztykiewicz, Mikołaj
Kraczek, Kacper Mielniczek.

  

  

Nagrodzeni i wyróżnieni zostali także uczniowie z klas:

  

  

VIa - Wiktoria Rudnicka, Emilia Dura, Judyta Lipian, Adrian Nieśpiał, Wojciech Karwan,
Szymon Kudełka, Miłosz Wojciechowski.

  

  

Va - Olga Kusztykiewicz, Aleksandra Szwed, Hubert Chodara, Łukasz Olędzki.

  

  

IVa - Martyna Bednarczyk, Aleksandra Ostasz, Karolina Skroban, Julia Bździuch,
Wojciech Olesiuk, Kacper Łepik.
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IVb - Malwina Słupska, Lilianna Łokaj, Amelia Murzacz, Igor Danaj, Mateusz Gontarz.

  

  

  

Za 100-procentową frekwencję nagrody otrzymali:

  

  

IIa - Bartłomiej Droździel, 

  

  

IIIa - Dominika Droździel, Jakub Droździel, Agnieszka Kraska, 

  

  

IIIb - Bartłomiej Bździuch, Karol Wakoń, 
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IVa - Wojciech Olesiuk, Aleksandra Pastuszek, 

  

  

IVb - Sebastian Borowiec, Amelia Murzacz, 

  

  

Va - Łukasz Olędzki, Hubert Chodara, 

  

  

Vb - Kinga Radymiak, Tomasz Bodys,

  

  

VIa - Aleksandra Bodys,

  

  

IIIaG - Dominika Radymiak.
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Za wysokie  wyniki w nauce i najwyższą średnią w szkole pani dyrektor przekazała  puchar
przechodni klasie IVb, natomiast puchar przechodni za najwięcej  przeczytanych książek
otrzymała klasa IIa.

  

  

Za aktywny udział w Samorządzie Uczniowskim nagrody otrzymali: Hubert  Nieśpiał,
Krzysztof Wlaź, Bartosz Wojtyło, Aleksandra Pogudz, Patrycja  Korzec, Martyna Nowicka,
Milena Buczkowska, Karolina Bojarska, Mateusz  Nowak, Michał Buczkowski, Jakub
Kasprzyk, Wojciech Herda, Wojciech  Puźniak, Adrian Nieśpiał
.

  

  

Uczniowie  trzecich klas złożyli ślubowanie absolwenta oraz przekazali prowadzenie  
Samorządu Uczniowskiego swoim kolegom z klas drugich, od których  dostali drobne upominki
na dalszą drogę życia, z prośbą, aby zachowali  ich we wspomnieniach.

  

  

Podczas uroczystości obie trzecie klasy podziękowały pani dyrektor Edycie Nieśpiał,
wychowawczyniom: 
Ewelinie Skałeckiej i Marzenie Kowalczyk
, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom oraz młodszym koleżankom i
kolegom.
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Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 pani dyrektor pożegnała nauczycieli
odchodzący na emeryturę – panie Elżbietę Hajduk i Bożenę Pawlas.  Podziękowała za
zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą szkoły, za każdy dzień
spędzony z nimi, chociaż czasami nie  było łatwo, za cierpliwość i wyrozumiałość, za uśmiech,
za dobre słowo,  za wiedzę. Wyraziła swoją wdzięczność za czas trudnej i pełnej wyrzeczeń 
pracy nauczyciela.

  

  

Pożegnała się także z paniami Małgorzatą Świst i Iwoną Grzyb,  dziękując za ich
profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków, za  stałą dyspozycyjność i zaangażowanie
w życie społeczności szkolnej.

  

  

Życzyła  wszystkim wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia, by  czas ocalił
od zapomnienia wspólnie spędzone chwile.

  

  

Życząc  udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji uczniom, pracownikom  i rodzicom,
dyrektor szkoły zakończyła uroczystość, po której uczniowie  udali się na ostatnie
przedwakacyjne spotkanie ze swoimi wychowawcami.

  

  

ZDJĘCIA
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