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Już wakacje!
Rok szkolny 2012/2013 dobiegł końca, o czym mogli przekonać się goście zaproszeni, rodzice
i uczniowie - uczestnicy uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w
Łomazach. Lista zaproszonych gości była długa. Byli wśród nich m.in. Wójt Gminy Łomazy p.
Waldemar Droździuk, proboszcz tutejszej parafii ks. Adam Kamecki, przedstawiciel ZNP w
osobie p. Teresy Sidoruk. Pani dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła znaczące sukcesy
uczniów naszej szkoły, podziękowała nauczycielom, rodzicom za współpracę i pomoc. Wyraziła
ogromne podziękowania wszystkim przyjaciołom szkoły, bez których pomocy i wsparcia byłoby
trudno.
"Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z
innymi"
. Pani dyrektor Anna
Filipiuk słowami Jana Pawła II w imieniu swoim, Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w
Łomazach złożyła serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy Łomazy p. Waldemarowi
Droździukowi za zrozumienie potrzeb i bezinteresowną pomoc okazaną placówkom Zespołu
Szkół w Łomazach. Dzięki wielkiemu sercu ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja celów
dydaktyczno - wychowawczych. Wszyscy ci przyjaciele szkoły otrzymali z rąk pani dyrektor
specjalne podziękowania. To wydarzenie miało miejsce w końcowej części uroczystości,
wcześniej natomiast dyrektor szkoły uhonorowała najlepszych absolwentów szkoły Zachariasza Karpowicza i Mateusza Szutko
tytułem
WZOROWEGO ABSOLWENTA SZKOŁY,
statuetkami. Uczniom z najwyższą średnią nagrody wręczył pan Wójt. W szkole podstawowej
była to
Katarzyna Sucharzewska
ze średnią 5,33. W gimnazjum najwyższą średnią uzyskał
Maciej Chotkowski
- 5,40. Nagrody za naukę i wzorowe zachowanie otrzymali najlepsi uczniowie z każdej klasy,
rodzice tych uczniów otrzymali z rąk pani dyrektor Listy gratulacyjne. Wyróżniono także m.in.
najlepszych sportowców, chórzystów, najaktywniejszych członków Samorządu Uczniowskiego,
sportowców z klubu "Niwka", członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i wielu innych,
których zdjęcia znajdziecie w relacji foto.
Tak więc sądząc po ilości nagród, dyplomów - nasi uczniowie zasłużyli na wypoczynek
(oczywiście nauczyciele też).

Życzymy wszystkim miłego wypoczynku wakacyjnego i do zobaczenia we wrześniu!
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