
Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, to dzień szczególny -
czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno -
wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie. W spotkaniu, które odbyło się
13 października w Zespole Szkół w Rychwale, uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy administracji i obsługi, Wszyscy, którzy na co dzień podejmują trud i obowiązek
wszelkich działań wychowawczych we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie
Rychwał.

  

      

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej były wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji
i podziękowań. Bardzo ważnym momentem było wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla
Gminy i Miasta Rychwał”. Odznaki, za ogromne serce, miłość, ofiarność, poczucie
odpowiedzialności w kształtowaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków w
umiłowaniu przeszłości, tolerancji i szacunku dla tradycji, za kierowanie oświatą w duchu
postępu pedagogicznego oraz pasję wychowania regionalnego i pogłębianie więzi z własnym
środowiskiem lokalnym, otrzymały panie: Zofia Lewandowska, Anna Ćwiek, Kazimiera Ciszak i
Ewa Jankowska. Gminny Dzień Edukacji Narodowej był również doskonała okazją do
przekazania gratulacji i podziękowań nauczycielom, za pełną poświęcenia pracę włożoną  w
przygotowanie uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015, zostali laureatami i finalistami
konkursów przedmiotowych, które otrzymały panie: Teresa Kruger-Wasilewska, Hanna Janiak,
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Katarzyna Majewska, Renata Brodecka oraz Ewa Pawlak. Gratulacje przekazano również
Dyrektorowi oraz Kadrze Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Grochowach. za osiągnięcie w roku szkolnym 2014/2015,  najlepszego w Gminie Rychwał
wyniku, podczas egzaminu klas VI. Następnie Burmistrz Rychwała wręczył nagrody
pedagogom, którzy szczególnie zasłużyli się dla rozwoju oświaty oraz osiągali szczególne
wyniki w pracy z młodzieżą dbając także o pozyskiwanie środków zewnętrznych i wzorowy
wizerunek swych placówek. Również dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli nagrody
swoim pracownikom. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, dziękując Wszystkim, którzy
troszczą się codziennie o rozwój oświaty w gminie, życzył zebranym sukcesów osobistych i
zawodowych oraz wiele satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczystość uświetnił program
artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół w Rychwale, występ Orkiestry
Quantum oraz koncert Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale.
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