Ostatnie zakończenie roku w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. por. Józefa Czumy „Skrytego”
Dnia 23 czerwca 2017 zgromadzili się w sali gimnastycznej nauczyciele, zaproszeni goście i
rodzice oraz uczniowie kończący klasę pierwszą i drugą Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Uczniowie ci po wakacjach będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Gimnazjalnymi.
Po powitaniu przez Dyrektor Dorotę Stańczak głos zabrali zaproszeni goście – Dariusz
Grajda – przewodniczący Rady Powiatu i Rady Szkoły, Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy
Celestynów oraz przedstawiciele Rodziców. Mówili o ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli,
dziękowali za lata pracy w Gimnazjum, życzyli dobrych wakacji i powodzenia w nowej zmienianej
przez reformę rzeczywistości. Szczególne słowa podziękowań popłynęły w kierunku Dyrektora
Doroty Stańczak, która w tym roku przestaje pełnić swoją funkcję a organizowała od początku ( od
1999 roku) Gimnazjum.
Mijający rok nauki podsumowali przedstawiciele Samorządu Szkolnego . Oto ich słowa.
„Kolejne miesiące nauki i pracy za nami.
Nie zdajecie sobie pewnie sprawy, że w ciągu roku przeciętny uczeń naszej szkoły z klasy 2b
uczestniczył w 1148 ( tysiąc sto czterdziestu ośmiu lekcjach) lekcjach, otrzymał 325 ( trzysta
dwadzieścia pięć ) ocen, napisał 65 ( sześćdziesiąt pięć) sprawdzianów i 73 ( siedemdziesiąt trzy )
kartkówki, miał zadanych mnóstwo prac domowych, wiele razy odpowiadał na pytania nauczycieli.
Przyznacie że te cyfry robią wrażenie. Obrazują życie nas - uczniów w szkole w ciągu
minionych 10 ( dziesięciu ) miesięcy. Szło nam różnie – bo każdy z nas jest inny. Dla jednych
sukcesem jest 2 dla innych 3 a dla niektórych porażką jest 4.
Ale to już za nami drodzy uczniowie. Przetrwaliśmy.
A taki przeciętny nauczyciel naszej szkoły, uczący dajmy na to historii w 10 klasach w naszej
szkole przeprowadził 110 ( sto dziesięć) sprawdzianów i klasówek. Co przy 250 ( dwustu
pięćdziesięciu) uczonych osobach daje – 27 500 ( dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) kartek do
sprawdzania.
Współczujemy!
Ale to już za Wami, drodzy nauczyciele. Przetrwaliście.
Przed nami zasłużony odpoczynek.
W

imieniu

wszystkich
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serdecznie
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Dyrekcji,

wychowawcom, wszystkim nauczycielom, za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość, życzliwość,
wsparcie, za opiekę i starania o to, żeby obudzić w nas chęci do poszerzania wiedzy.
Dziękujemy pracownikom szkoły, że dbaliście o nasze bezpieczeństwo, opiekowaliście się
nami, że mogliśmy zawsze na was liczyć i że zawsze służyliście nam pomocą.

Życzymy wszystkim wspaniałych wakacji a we wrześniu powrotów z nowymi chęciami do
pracy i nauki.
Pani Dorota Stańczak, w tym roku przestaje pełnić funkcję dyrektora naszego gimnazjum.
Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie ten bukiet kwiatów.
Pani Dyrektor – w imieniu uczniów zgromadzonych dziś na sali, chcemy podziękować za
przyjazną atmosferę i wysiłek włożony w to abyśmy mogli zdobywać wiedzę w dobrych warunkach i
na wysokim poziomie. Dziękujemy.”
Dyrektor Gimnazjum Dorota Stańczak podziękowała nauczycielom i uczniom za wysiłek i
osiągnięcia w mijającym roku szkolnym.
Wręczone zostały nagrody książkowe dla nauczycieli i pracowników szkoły.
W bieżącym oku po raz pierwszy wręczono nagrodę dla Najlepszego Gimnazjalisty
ufundowaną przez Wójta Gminy Celestynów – otrzmała ją Aleksandra Cieślak 3a. Przyznane
zostały również wyróżnienia dla uczniów młodszych -

otrzymali je Oliwia Swat 2c, Julia

Kościanek 1a, Cezary Ćwiek 2a.
Nagrodzono świadectwami z wyróżnieniem i nagrodami książkowymi wielu uczniów za
wyniki w nauce – średnia powyżej 4,75 oraz średnia ponad 4,5.
z klasy 1 a -Julia Kościanek , Aleksandra Krupa, Wiktoria Sobota, Jakub Kośla, Zofia Krupa,
Justyna Miszczak, Igor Floriańczyk, Agata Wojtokas, Karolina Wójcik, Patrycja Dębecka.
z klasy 1b - Kinga Matejczuk, Olga Koczuk, Zuzanna Kuźniar.
z klasy 1 c- Patrycja Płatek.
z klasy 2a - Wiktoria Winiarska, Cezary Ćwiek, Zuzanna Piekarska.
z klasy 2b - Julia Winiarska, Piotr Banasiewicz, Emilia Konior, Agnieszka Prasuła, Aleksandra
Rajtar, Marta Matosek, Gabriela Makowska, Kacper Zawadka.
z klasy 2 c- Oliwia Swat, Julia Milewska.
z klasy 2 d- Izabela Kurdej, Zuzanna Zielińska, Kinga Kręgielewska, Julia Kuśmierek.
Wśród nagrodzonych znaleźli się również uczniowie ze 100 % frekwencją na zajęciach.
z klasy 1a - Natalia Cacko, Konrad Czarnecki, Igor Floriańczyk, Aleksandra Krupa, Karolina
Wójcik
z klasy 1b - Julian Jałocha, Zuzanna Zboina.
z klasy 1 c- Bartłomiej Bąk, Agata Lisowska
z klasy 2 a- Mariola Strykowska
z klasy 2b - Kamil Ćwiek
z klasy 2c -Dominik Szostak
z klasy 2d - Dominik Mazek, Zofia Szczepańska
z klasy 2e - Krzysztof Przybysz, Daniel Wawer

Rada Rodziców wyróżniła w tym roku najlepsze uczennice i uczniów z klas pierwszych i
drugich w szkole. Nagrody otrzymali Julia Kościanek 1a, Wiktoria Winiarska 2a, Jakub Kośla 1 a,
Cezary Ćwiek 2a.
Na zakończenie uczniowie klasy 2 b w scenkach na stacji Celestynów, pod hasłem „ Świat
na nas czeka” zaprosili na refleksję o życiu – niekończącej się podróży.

