
Wakacji 
nadszedł czas! 

Dnia 28 czerwca 2013 r.  w Zespole Szkół w 
Myszyńcu odbyły si ę uroczysto ści zako ńczenia roku 

szkolnego 2012/2013.   Najpierw szkolne mury na 
czas wakacji po żegnali uczniowie szkoły 

podstawowej, a potem  gimnazjali ści.  W obu 
częściach uroczysto ści oprócz nauczycieli i uczniów 

uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni go ście.  



 Na początku uroczystości dla szkoły podstawowej, któ-

ra zaczęła się o godzinie 9.00,  Natalia Dziczek i Adrian Grą-

dzik powitali zebranych, a następnie wprowadzono poczet 

sztandarowy i zaintonowano hymn. Potem głos zabrał dyrek-

tor p. Mirosław Aptacy. Kolejnym mówcą był burmistrz My-

szyńca p. Bogdan Glinka. W imieniu Rady Rodziców wystąpi-

ła p. Małgorzata Turek.  



 Po przemówieniach przyszedł czas na wręczanie dyplomów i nagród dla uczniów z 

najwyższą średnią ocen oraz mających znaczące osiągnięcia oraz listów gratulacyjnych dla 

rodziców uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.  









 Szczególne powody do dumy mieli tego dnia absolwenci klas szóstych i ich wy-

chowawcy. Podczas wręczania świadectw ukończenia szkoły podstawowej nie zabrakło 

łez wzruszenia.  Po wakacjach uczniowie ci wrócą w te same szkolne mury, ale już ja-

ko gimnazjaliści i znajdą się pod opieką nowych wychowawców. Pewien ważny etap 

edukacji nieodwołalnie mają już za sobą.  



 Kiedy już absolwenci odebrali świadectwa, przystąpili do uroczystego ślubowa-

nia.  Następnie  wyprowadzono poczet sztandarowy i rozpoczęła się część artystyczna.  







 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej  dobiegło koń-

ca . Wkrótce potem sala  gimnastyczna zapełniła się gimnazjalistami. Powitano zebra-

nych. Wprowadzony został poczet sztandarowy, a następnie zaintonowano hymn. O 

zabranie głosu poproszony został dyrektor p. Mirosław Aptacy. Po nim przemawiał 

burmistrz Myszyńca p. Bogdan Glinka i zastępca przewodniczącego Rady Rodziców 

p. Małgorzata Turek.  



 Po wystąpieniu p. Małgorzaty Turek nastąpiło uroczyste przekazanie pocztu 

sztandarowego i  zmiana prowadzących uroczystość.  Podziękowano uczniom klas 

trzecich za dotychczasową działalność w samorządzie.    

 Burmistrza Myszyńca poproszono o wręczenie nagród i dyplomów. Nagrody 

Burmistrza otrzymali: Katarzyna Jędrzejczyk i Paweł Sadłowski - laureaci wojewódz-

kiego etapu Konkursu Geograficznego oraz Aneta Rydel - finalistka wojewódzkiego 

etapu Konkursu Historycznego. Za najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego nagro-

dzeni zostali: Maciej Mierzejek, Katarzyna Jędrzejczyk, Krzysztof Bednarczyk, Klau-

dia Zawrotna i Mateusz Grzeszczyk, a za najwyższe średnie ocen: Klaudia Zawrotna, 

Katarzyna Gałązka i Patrycja Wieczorek.  



 Dyrektor p. Mirosław Aptacy wręczył  listy gratulacyjne dla rodziców oraz na-

grody i dyplomy uczniom klas III. Lista nagrodzonych była długa, bo rok szkolny 2012-3 

okazał się pod tym względem szczególnie owocny.    





  Wychowawcy klas trzecich wręczyli świadectwa swoim wychowankom. 

Nie obyło się przy tym bez łez wzruszenia.  Potem uczniowie klas trzecich złożyli 

ślubowanie. Przedstawiciele trzecioklasistów podziękowali nauczycielom i wy-

chowawcom. Swoich starszych kolegów i koleżanki pożegnali uczniowie klas 

drugich.   

 Prowadzący raz jeszcze życzyli wszystkim bezpiecznych wakacji i podzię-

kowali za udział w uroczystości.  


