Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
klas „0”-6SP i 1-2 PG

23.06.17 punktualnie o godzinie 8.15 na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Choroszczy rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Prowadzący uroczystość powitali zebranych na sali gości m.in. Burmistrza
Choroszczy p. Roberta Wardzińskiego, p. Małgorzatę Łotowską p. Przemysława
Waczyńskiego dyrektora MGCKiS w Choroszczy, przedstawicieli Rady Rodziców,
p. dyrektor Danutę Małyszko wraz z wicedyrektorami, uczniów, nauczycieli oraz
pozostałych gości.
Jako pierwsza głos zabrała p. dyrektor Danuta Małyszko, która podsumowała
kończący się rok szkolny podziękowała wszystkim za owocną pracę na rzecz
uczniów i szkoły oraz życzyła wszystkim udanych wakacji. Następnie krótkie
przemówienia wygłosili: p. Burmistrz Robert Wardziński oraz przewodnicząca
Rady Rodziców p. Małgorzata Świątkowska.
Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie nagród wszystkim uczniom,
którzy osiągnęli sukcesy w wielu dziedzinach życia szkolnego.
Nagrody specjalne - Orliki przyznano w następujących kategoriach:
najlepszym uczniom za osiągnięcia naukowe:

Uczeń roku klas IV: Piotr Wrona-4a
Uczeń roku klas V: Daria Wyszyńska -5c
Uczeń roku klas VI: Augustyn Horodeński – 6a, Weronika Muczyńska – 6c
Uczeń roku klas I: Patrycja Chudzińska – 1b
Uczeń roku klas II: Elżbieta Krysiewicz – 2c,
Sportowcami Roku zostali: Aniela Popko- 6c i Rafał Ciereszko -1b,
Samorządowcem Roku została: Amelia Ramotowska - 6c ,
Społecznikiem Roku została: Michalina Gajewska-6b,
Nauczycielem Roku klas 1-3SP została pani Monika Misijuk,
Nauczyciele Roku klas 4-6SP został po raz drugi ks. S. Sum,
Nauczycielem Roku w gimnazjum został pan Tomasz Perkowski.
Przyjaciółmi szkoły zostali: Burmistrz Choroszczy p. Robert Wardziński i
pani Małgorzata Łotowska.

Kolejnym punktem było przyznanie nagród za najlepsze wyniki w nauce i
zachowanie, 100% frekwencję oraz za wygrane w konkursach ogólnopolskich.

Po rozdaniu mnóstwa nagród, zgromadzeni na sali goście obejrzeli część
artystyczną przygotowaną przez uczniów pod okiem pani Joanny Gaweł, ks.
Sebastiana Suma oraz wychowawców klas trzecich szkoły podstawowej. Pełna
humoru opowieść o życiu szkoły uatrakcyjniona piosenkami wprowadziła
wszystkich w wakacyjny nastrój.
Po uroczystości na sali uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcą,
aby odebrać upragnione świadectwa.
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