14 października uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
W hali sportowej naszej szkoły zgromadzili się zaproszenie goście – Wicewójt Gminy Leszno
– p. Grzegorz Banaszkiewicz, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zaborowie – p. Katarzyna
Oleksiewicz, przedstawiciele Rad Rodziców, zasłużeni Nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu
państwowego. Następnie Dyrektor szkoły – p. Liliana de Vacqueret serdecznie powitała
uczestników uroczystości, podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za
zaangażowanie w pracę, za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów, za troskę i serce
dla wychowanków. Życzyła wszystkim pracownikom spokoju, zadowolenia z życia
osobistego, sukcesów zawodowych, zdrowia, życzliwości i jak najwięcej radości na co dzień.
Życzenia dla nauczycieli i pracowników złożyli Wicewójt Grzegorz Banaszkiewicz i
przedstawiciele Rad Rodziców – p. Monika Nietubyć i p. Tomasz Denis.
Następnie Dyrektor szkoły złożyła podziękowania dla p. Marioli Pytlakowskiej –
dotychczasowej Przewodniczącej Rady Rodziców Gimnazjum w Zaborowie - za wieloletnią
współpracę.
Kolejnym punktem programu były wzruszające występy uczniów naszej szkoły – Samorządu
Uczniowskiego pod kierunkiem p. Marii Słomki, Grupy artystycznej „Zaborówki”
prowadzonej przez p. Wiolettę Dziedzic i pokaz tańca w wykonaniu Natalii Przyborskiej i
Jakuba Latoszka.
W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się również uroczystość Ślubowania uczniów klas I
szkoły podstawowej i gimnazjum. Najmłodsi uroczyście przysięgali na sztandar szkoły, że
będą pilnym, wzorowymi i pomocnymi uczniami. Gimnazjaliści także zobowiązali się do
pilnej nauki, okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i
kolegom. Pani Dyrektor dokonała pasowania uczniów, a Wicewójt Gminy Leszno –
p. Grzegorz Banaszkiewicz i wychowawczynie p. Agnieszka Lasocka i p. Hanna Łukasik
wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe Akty pasowania na ucznia.
Dzieci z klasy I otrzymały także drobne upominki od Rady Rodziców i Dyrektor Publicznego
Przedszkola w Zaborowie.
Uroczystość uwieńczyło zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego, w skład którego
weszli: Adam Roszkowski z klasy 6a, Jan Bargieł z klasy 6a, Jakub Moczulski z klasy 6b,
Antoni Harasimiuk z kl. 2, Oliwia Kazimierczak z klasy 6a, Klara Baranowska z klasy 6a,
Hanna Wereska z klasy 6b, Aleksandra Straczuk z klasy 6b, Karolina Stańczykowska z klasy
6b,Wiktoria Kopeć z klasy 6b, Natalia Marona z kl. 2 i Martyna Szydłowska z kl. 2.
Przyjmując sztandar Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie,
uczniowie uroczyście przyrzekali nosić go dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w
szkole zasad i ideałów, szanować dobre imię naszej szkoły i kultywować jej tradycje oraz
godnie reprezentować szkołę. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała p. Katarzyna
Stańczuk.
Następnie Dyrektor Liliana de Vacqueret podziękowała wszystkim za udział w uroczystości
Dnia Edukacji Narodowej i zaprosiła na poświęcenie nowego sztandaru szkoły, które
odbędzie się w kościele w Zaborowie 16 października o godz. 10.00.
Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem hymnu szkoły i wyprowadzeniem sztandaru przez
poczet sztandarowy.

