KUFEREK II C NA WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Z myślą o wakacjach ...

Uczniowie klasy II c przez trzy dni uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Wykonywali na nich kuferek na wakacyjne skarby, wakacyjny album oraz wakacyjną kartkę.
Wszystkim bardzo podobały się zajęcia.
S. Szymańska

"FELIKS" - ROK SZKOLNY 2011/2012

za wybitne osiągnięcia dydaktycznowychowawcze
oraz zaangażowanie w życie szkoły
otrzymała
Pani ELŻBIETA WĄSIK

ABSOLWENT I UCZEŃ ROKU

W 1974 roku po raz pierwszy dokonano wpisu do „Złotej księgi absolwentów”. Znalazły się w niej nazwiska najlepszych uczniów kończących edukację w placówce w danym
roku szkolnym. Wśród nich nazwiska osób, które później powróciły do szkoły jako nauczyciele: Grażyna Cieślak [Jaszczuk], Alina Tylutko [Rudak], Aldona Dzik [Pawłowska], Dorota
Matejek [Gwarda], Czesław Puczel.
W 1985 roku zaniechano prowadzenia księgi, ale prymuskami były również nauczycielki: Krystyna Krzyżanowska [z domu Kurzawa], Anna Wachnik [z domu Szymańska] oraz
Elżbieta Jadczak [z domu Kiełbowska], która tak pisze o szkole: „Moja historia od zawsze
była związana z <Jedynką>. Tu wszystko się zaczęło: nauka i harcerstwo, fascynacja książką,
pierwsze przyjaźnie, podziw i wdzięczność wobec moich nauczycieli, pierwszych <drogowskazów>…
SP1 to <moja szkoła>. Przechodząc szkolnymi korytarzami, z ogromnym sentymentem wspominam lata spędzone w <Jedynce> i jestem dumna, że dzisiaj przekraczam jej progi jako nauczyciel…, że zaszłam dalej – dalej niż uczennica – absolwentka, dalej niż studentka – praktykantka…, że mogę dzisiaj swoją wiedzę i miłość do historii przekazywać dalej… dalej… dalej…”
Dnia 2 września 1996r. z inicjatywy dyrektora szkoły – Janusza Woronowicza – ogłoszono konkurs na „ABSOLWENTA I UCZNIA ROKU”. Taką formę wyróżniania uczniów
osiągających sukcesy naukowe i artystyczne, rozwijających swoje zainteresowania oraz odznaczających się nienaganną kulturą osobistą zaakceptowała cała społeczność szkolna, dzięki
czemu konkurs już na stałe znalazł swoje miejsce w kalendarzu imprez szkolnych.
Każdego roku KAPITUŁA konkursu przyznaje zaszczytny tytuł „ABSOLWENTA
I UCZNIA ROKU” osobie, która przez sześć lat edukacji uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych, współorganizowała imprezy, uroczystości i konkursy oraz sama uczestniczyła w konkursach, osiągając w nich sukcesy.
Ponadto kandydat na „Absolwenta” musi odznaczać się altruizmem, ofiarowując innym cząstkę siebie poprzez aktywną pracę w samorządzie uczniowskim oraz organizowanie
akcji charytatywnych i profilaktycznych na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Jest to
ogromne wyzwanie, dlatego też wielu dotychczasowych prymusów przeżyło rozczarowanie,
bowiem nie tylko nie otrzymało tytułu „Absolwenta”, ale na dodatek zostało zdyskwalifikowanych z powodu niespełnienia kryterium związanego z pracą społeczną.
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KAPITUŁA NIE PRZYZNAŁA
TYTUŁU "ABSOLWENTA
I UCZNIA ROKU"

W roku szkolnym 2011/2012 ten zaszczytny tytuł otrzymała SARA MASIEWICZ.

