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Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju
Edukacji w Jaworze – Ewa Bering dokonała
oficjalnego otwarcia ósmej już GALI
LAUREATÓW KONKURSÓW
POWIATOWYCH.

Na uroczystość wręczenia

nagród i dyplomów laureatom konkursów przeprowadzonych
w roku szkolnym 2015/2016 przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaworze,
wójtowie gmin powiatu jaworskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy sportu
oraz rodzice i opiekunowie, którzy zostali przywitani przez prowadzących Galę.
Gala Laureatów Konkursów Powiatowych promuje osiągnięcia uczniów i nauczycieli
szkół powiatu jaworskiego w środowisku lokalnym. Uroczystość dzisiejsza jest okazją do
podsumowania współzawodnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach
sportowych oraz spotkania osób związanych z
edukacją. Przede wszystkim to święto młodych
ludzi-laureatów kursów i ich rodziców dumnych zasłużenie z osiągnięć swoich dzieci.
powiedziała p. dyrektor E. Bering. W
konkursach na szczeblu powiatowym spotkało
się ok. 200 uczniów, którzy przeszli eliminacje
szkolne. Dyr. PORE Bering podziękowała nauczycielom przedmiotów za zaangażowanie i
czas poświęcony na przygotowanie uczniów do niełatwych konkursów przedmiotowych i
zawodów sportowych, ćwiczących zarówno umysł, jak też cechy charakteru: wytrwałość,
cierpliwość, zaangażowanie w dążeniu do celu, a dyrektorom szkół – za współpracę i
oddelegowanie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych. Podziękowała również
władzom samorządowym wszystkich gmin oraz powiatu za ufundowanie nagród dla uczniów
ze swoich szkół.
Następnie Koordynator Powiatowy ds. Sportu p. Iwona Zatyka przedstawiła wyniki
współzawodnictwa sportowego dla szkół powiatu jaworskiego oraz ranking gmin
przeprowadzony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jaworze. W kategorii szkoły
podstawowe I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, II miejsce Szkoła

Podstawowa w Męcince, III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze. W kategorii
gimnazja: I miejsce zdobyło Gimnazjum w Wiadrowie, II miejsce – Gimnazjum w
Budziszowie Wielkim, III miejsce – Gimnazjum nr 2 w Jaworze.
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - I Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Jaworze, II miejsce - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Jaworze, III miejsce – Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.
Głównym punktem imprezy było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom
powiatowych konkursów oraz listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy przygotowywali
ich do tych konkursów. W tym roku szkolnym
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zorganizował wiele różnorodnych konkursów:
Ortograficzny (dla klas III szkół podstawowych,
dla klas IV-VI szkół podstawowych, dla
gimnazjum

i

szkół

ponadgimnazjalnych),

Czytania ze Zrozumieniem (dla gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych), Matematyczny (dla
gimnazjalistów), Recytatorski Prozy i Poezji Anglojęzycznej ( dla szkół podstawowych),
Plastyczny (dla szkół podstawowych). Nagrody wręczali przedstawiciele organów
prowadzących szkoły.
Pani Dyrektor Ewa Bering poinformowała
również o wynikach innych konkursów, które
odbyły się pod egidą PORE, a przedstawiciel
Biblioteki Pedagogicznej, p. Anna Szuba o konkursie czytelniczym zorganizowanym w
powiecie jaworskim.
Dokonaniami swoich uczniów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim pochwalili się
również dyrektorzy: W. Woźniakiewicz (I ZSO), I. Zielińska (Gimnazjum nr 2 w Jaworze),
D. Lisowski ( Gimnazjum w Bolkowie).
Na koniec uroczystości Starosta Jaworski p. Stanisław Laskowski podziękował serdecznie
wszystkim nauczycielom i wychowawcom oraz samorządom lokalnym za współpracę i
aktywne wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu talentów i rozwijaniu ich uzdolnień.

Uroczystość uświetniły występy uczniów:
Agaty Puchały, Karoliny Majoch, Agaty Soroki,
Jakuba Jaskórzyńskiego i Oliwii Radzimskiej,
klasy Ic z Liceum Ogólnokształcącego w
Jaworze oraz Karoliny Rydzewskiej - uczennicy
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Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Galę
prowadzili Ewelina Widzińska i Szymon Biskup z PCKZiU w Jaworze.

