Pożegnanie klas maturalnych
W dniu 26.04.2019 r. uczniowie klas: III LO, IV hTa, IV Tż, IV Tk i IV Tf
zakończyli naukę w ZSSChiO. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele
Ojców Reformatów w intencji absolwentów, wychowawców i nauczycieli. Następnie
w sali gimnastycznej szkoły odbyła się druga część uroczystości. Najpierw głos zabrała
Pani Dyrektor mgr inż. Dorota Wierzbińska – Dubaj, która zwróciła się do
maturzystów z podziękowaniem za ich obecność w szkole oraz życzeniami wielu
sukcesów w dorosłym życiu. Następnie w imieniu absolwentów przemówienie
wygłosili Monika Rusinek i Marcin Wasieczko z kl.III LO. Podziękowali oni Dyrekcji
i wychowawcom za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodzieży. Wyrazem
wdzięczności były piękne kwiaty wręczone Dyrekcji przez delegacje z klas
maturalnych. Maturzystów żegnał też Samorząd Szkolny, który reprezentowali na
uroczystości Martyna Kowalik z kl. I Tf i Adrian Kotowski z kl. I aTt. Wręczyli oni
absolwentom pamiątkowe długopisy, ufundowane przez uczniów klas III Technikum,
aby przyniosły im szczęście na maturze. Pani Dyrektor mgr inż. Dorota Wierzbińska –
Dubaj wręczyła świadectwa i nagrody uczniom, którzy ukończyli szkołę
z wyróżnieniem. Na uroczystość zostali zaproszeni również rodzice wyróżnionych
uczniów, którym Pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne. Następnie nagrody
książkowe otrzymali maturzyści wyróżniający się działalnością na rzecz szkoły i klasy
oraz reprezentujący szkołę w konkursach i zawodach sportowych, m. in. siatkarki
SOS.
Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna, podczas której
Martyna Kowalik oraz jej siostra Klaudia, uczennica ZSDGiL, zaśpiewały piękne
piosenki. Maturzyści mogli przypomnieć sobie wspólne chwile w szkole dzięki
prezentacji ze zdjęciami klasowymi. Były to bardzo wzruszające i niezapomniane
przeżycia. Absolwenci będą na pewno z sympatią wspominać lata spędzone w
ZSSChiO. Zostali również zaproszeni do udziału w kolejnych jubileuszach szkoły
i zjazdach absolwentów.
Uroczystość na sali gimnastycznej przygotowała mgr Agnieszka Sęk wraz z
nauczycielami WF. Oprawa multimedialna - uczniowie z kl. III Tż.
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