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Jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej szkole ,
jest oficjalne nadanie Pierwszakom statusu ucznia klasy
pierwszej. Sam moment Ślubowania jest niezwykle uroczysty
dla samych Pierwszaków, ich rodziców jak i dla całej
społeczności szkolnej.

To ważne wydarzenie odbyło się
w naszej szkole 20 października 2009r .
Uroczystość prowadziła przewodnicząca
szkoły Aleksandra Szymkiewicz oraz
uczniowie z klas IV. Naukę w pierwszej

klasie rozpoczęło 49 dzieci. Wychowawcą
klasy Ia jest pani Bogumiła Rozwadowska,
a klasy Ib pani Teresa Nowak. W czasie
uroczystości uczniowie zaprezentowali
program artystyczny. Był to ich pierwszy
egzamin przed rodzicami, nauczycielami
i starszymi kolegami - zdali go bardzo
dobrze. Pokazali jak wiele zdążyli się
nauczyć w ciągu pierwszych kilku tygodni
roku szkolnego. Następnie uczniowie obu

klas złożyli przysięgę
deklarując swoją wolę godnego
reprezentowania szkoły,
dbania o jej wizerunek,
poszanowania obowiązujących

w szkole praw
oraz

prezentowania
postawy wzorowego ucznia.
W dalszej części, Dyrektor
szkoły Dariusz Kłonowski,
poprzez symboliczne
dotknięcie piórem pasował
uczniów na pierwszo-

klasistów.
Kolejnym
punktem

uroczystości
było

odciśnięcie
palca

w Księdze Pamiątkowej.
Na zakończenie Ślubowania
rodzice wręczyli uczniom
rożki obfitości.

Całej uroczystości
towarzyszyła atmosfera
wielkiej radości. Atrakcją dla
nowo przyjętych uczniów
klas I było obejrzenie filmu

fabularnego w polanickim kinie.
Dzień 20 października długo

zostanie w pamięci wszystkich uczniów
i rodziców.

Tekst i zdjęcia
Bogumiła Rozwadowska

_____________________________________________________________________________________

W poprzednim numerze naszej gazety rozpoczęliśmy nowy cykl  artykułów, z których dowiadujemy
się, jakie zawody wykonują rodzice naszych uczniów. Tym razem o swojej pracy napisali państwo Inga
i Remigiusz Zięba, rodzice Julka z klasy 2b. Wykonują zawód niezwykle ciekawy, trudny i odpowiedzialny.
Zapraszamy do lektury artykułu, a rodziców innych dzieci do współpracy!

PIGULARZE,
APTEKARZE...

Jesteśmy farmaceutami, czyli
specjalistami zajmującymi się ochroną
zdrowia ludzi. Farmaceuci pracują  przede
wszystkim w aptekach, a poza apteką w
przemyśle farmaceutycznym i kosmetyce-

nym, gdzie prowadzą badania nad rozwojem
nowych leków. Z zawodem tym związani
jesteśmy już od 9 lat. Mamy dwóch synków
Julka (ucznia klasy 2b) i Tadzia
(przedszkolaka). Pochodzimy z Łodzi, gdzie
studiowaliśmy na Akademi i Medycznej.
W Polanicy mieszkamy i pracujemy od
półtora roku.

Przyszłemu farmaceucie niez -
będne są takie cechy jak: odpo-
wiedzialność, dokładność, dobra
pamięć, logiczne myślenie, a także
kultura osobista i wrażliwość na
ludzkie problemy.

Pasowanie wielkim piórem

Uczniowie klasy 1b

Uczniowie klasy 1a
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