Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy

Nagrody Wójta Gminy Jasienica dla najlepszych
uczniów
17.06.2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród tym uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, a
także wykazali się szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych.

Nagrody Wójta Gminy Jasienica są skierowane przede wszystkich do przyszłych absolwentów szkół Gminy Jasienica,
czyli uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum. Ten rok jest szczególny w tym
względzie, gdyż gimnazjaliści są żegnani już po raz ostatni – od przyszłego roku nagrody za wysokie wyniki w nauce
otrzymają już tylko najlepsi ósmoklasiści.
Na ręce zaproszonych uczniów Wójt Gminy Jasienica złożył życzenia pomyślności na kolejnych etapach edukacji:
„Życzę wam, by szczęście wam dopisywało, a porażki dały siłę do kolejnych zmagań. Żebyście nigdy się nie
załamywali, a ludzie, których spotkacie, byli dla was podporą i autorytetem. Żeby waszych talentów i możliwości z
każdym rokiem przybywało”.
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała występ grupy z Przedszkola w Świętoszówce, zwycięzcy XVI Przeglądu
Twórczości Przedszkolnej organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, a także występ zespołu
muzycznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy, pod przewodnictwem Stanisława Urbana.

Po części artystycznej nastąpił moment na wręczenie nagród dla utalentowanej młodzieży z terenu Gminy Jasienica.
Łącznie nagrodzono 36 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych. Nagrody wręczane
były w dwóch kategoriach: za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, a także za szczególne osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych.
Uczniowie zakwalifikowani do Nagrody Wójta Gminy Jasienica za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu musieli
osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,0, ocenę z zachowania na poziomie bardzo dobrym lub wzorowym, średnią z
egzaminu gimnazjalnego wynoszącą 85% lub egzaminu ósmoklasisty – 80%. Ponadto uczniowie mogli wykazać się
sukcesami w konkursach. Nagroda za szczególne osiągnięcia w konkursach była przeznaczona dla tych, którzy brali
udział w licznych konkursach i olimpiadach, osiągając wysokie wyniki.
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Z listą nagrodzonych uczniów można zapoznać się na stronie Gminy Jasienica.
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