23.06. 2017 r. – Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2016/2017
Koniec roku już za nami. Wakacje stały się upragnioną przez uczniów
rzeczywistością! Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyła się
w piątek 23 czerwca 2017 r. w hali sportowej. Tegoroczne motto uroczystości
brzmiało: „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za dar
najpiękniejszy za Serce”.
Zakończenie roku szkolnego uświetnili swoją obecnością m.in. Pani Ewa
Werder – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Chorzele, przedstawiciele Rady
Rodziców Pani Ewa Bańka- przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agata Hagen
– wiceprzewodnicząca Rady Rodziców i Pani Beata Sajdych – skarbnik Rady
Rodziców oraz licznie przybyli rodzice.
Na początku uroczystości nastąpiło przekazanie sztandaru nowemu
pocztowi sztandarowemu i odśpiewanie hymnu szkolnego. Następnie Dyrektor
Szkoły Pani Weronika Zofia Wilkosz podsumowała osiągnięcia uczniów,
mówiła o sukcesach szkoły oraz życzyła wszystkim wspaniałych i bezpiecznych
wakacji.
Podczas uroczystości
nastąpiło uroczyste pożegnanie nauczycieli
przechodzących od nowego roku szkolnego do pracy do Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Pani Dyrektor
Weronika Zofia Wilkosz skierowała serdeczne słowa podziękowania za
wieloletnia pracę i zaangażowanie w życie szkoły do Pani Iwony Rogowskiej,
Pani Anieli Pełka, Pani Ewy Osowskiej, Pani Wiesławy Roman i Pani Ewy
Bobińskiej.
Następnie Pani dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyli świadectwa
szkolne oraz nagrody książkowe uczniom klas IV-VI , którzy osiągnęli wysokie
wyniki w nauce. Najlepsi sportowcy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale z
rąk Pani Weroniki Zofii Wilkosz Dyrektora Szkoły i Pani Ewy Werder
Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Skarbnik
Urzędu Miasta i Gminy Chorzele Pani Ewa Werder podziękowała uczniom,
dyrekcji i nauczycielom za pracę i naukę, jednocześnie życzyła wszystkim
zebranym wspaniałych wakacji. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa
Bańka w imieniu wszystkich rodziców podziękowała Dyrektorowi Szkoły,
Wicedyrektor Szkoły, nauczycielom, pracownikom szkoły za całoroczną
współpracę.
Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do
sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania, gdzie otrzymali z rąk wychowawców
świadectwa.
Rok szkolny 2016/2017 zamykamy z pełnym przekonaniem, że uczniowie
naszej szkoły są wyjątkowi. Ich sukcesy są tego dowodem! Do zobaczenia po
wakacjach !!!

