
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole

To był naprawdę ciężki rok… To proste, ale trafiające w sedno sformułowanie, jest parafrazą
wypowiedzi  niejednej  przemawiającej  osoby,  zarówno  reprezentującej  władze  miasta,  szkoły,
nauczycieli,  rodziców  czy  uczniów.  Wydawać  by  się  mogło,  że  jeszcze  niedawno  społeczność
szkolna mogła śmiać się, oglądając przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej -  „Szkoła w
czasach zarazy” – z dużą dozą humoru, ale i z pewną nadzieją na odmianę sytuacji, opowiadające o
realiach nauki zdalnej, by tuż po jego wystawieniu wrócić do jeszcze cięższej rzeczywistości na
niemalże  resztę  roku  szkolnego.  Tego  nie  przewidywał  nawet  najczarniejszy  scenariusz,  ale
napisało samo życie.

Zakończenie roku miało nieco inny przebieg, jednak przy zachowaniu niezbędnych rygorów
sanitarnych, inaczej niż w ubiegłym roku, możliwe było utrzymanie jego uroczystego charakteru, a
co najważniejsze – mogły brać w nim udział wszystkie grupy wiekowe i rodzice. Uczniowie klas I -
VIII żegnali odchodzący rok szkolny w trzech grupach: klasy VII – VIII, IV – VI i I – III.

Pierwszą,  najdłuższą,  a  zarazem najbardziej  uroczystą  część,  stanowiło  pożegnanie  klas
ósmych. Kolejne spotkania były już nieco mniej rozbudowane, ograniczone do części oficjalnych.
Był to czas nie tylko tegorocznych podsumowań, ale również refleksji dotyczącej nauki na całym
etapie edukacyjnym. Zatem wymagało to nieco innej oprawy, a także pochylenia się nad każdym
absolwentem, docenienia jego dokonań, co myślę, będzie piękną pamiątką na długie lata, jak nie na
całe życie. 

W  części  I  –  zakończenie  roku  szkolnego  klas  VII  –  VIII  –  uczestniczyło  wielu
zaproszonych gości, na czele z Burmistrzem Rajgrodu – Ireneuszem Glinieckim:  Sekretarz Gminy
Rajgród  –  Piotr  Milewski,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Rajgrodzie  -  Marek  Bućko,
Przewodnicząca Komisji  Oświaty i  Spraw Społecznych -  Magdalena Gryczan, Skarbnik Gminy
Rajgród – Joanna Andruk, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Rajgrodzie  –  Agnieszka  Dziądziak.  Uroczystość  prowadził  Dyrektor  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego  w  Rajgrodzie  –  Andrzej  Graczewski  przy  pomocy  nowego  prowadzącego  z
ramienia Samorządu Uczniowskiego – Bartosza Bućki, który zastąpił tegoroczną asolwentkę. Po
raz  ostatni  w  uroczystości  uczestniczył  poczet  sztandarowy  w  składzie:  Aleksander  Perełka,
Gabriela Płońska i Julia Oleksy (uczniowie kl. VIII a), by tuż po odśpiewaniu hymnu narodowego
przez zebranych, po doniosłym zaprzysiężeniu, złożyć ten honorowy obowiązek na ręce młodszych
kolegów z kl. VII: Łukasza Oleksego, Julii Dziądziak i Natalii Michałowskiej. 

Po  krótkim przywitaniu  zebranych,  Dyrektor  ZSP w Rajgrodzie  wręczył  ósmoklasistom
świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej.  Miłym  gestem  były  krótkie,  ale  indywidualne
życzenia,  kierowane  do  każdego  z  uczniów.   Najlepsi  uczniowie  klas  VII  –  VIII  otrzymali
świadectwa z paskiem i nagrody książkowe, a także gratulacje Dyrektora oraz gości wręczających
nagrody. Następnie nagrodzono osoby klas IV - VIII stypendium Burmistrza Rajgrodu. Ireneusz
Gliniecki  podkreślił,  jak  duży  trud  musieli  włożyć  uczniowie  w  zdobywanie  wiedzy  na  tak
wysokim poziomie w niełatwym czasie nauczania zdalnego (w kl. IV – VI – średnia powyżej 5,5,
natomiast VII – VIII – powyżej 5,25 i  zachowanie wzorowe).  Gratyfikacją za ich ciężką pracę
będzie  półroczne  stypendium do wyłącznej  dyspozycji  każdego stypendysty.  Uczniowie,  którzy
uzyskali  średnią  powyżej  5,0  oraz  zachowanie  wzorowe,  otrzymali  jednorazowe  stypendia
Dyrektora. Tegoroczny absolwent Aleksandr Perełka został wyróżniony nagrodą Prymusa Szkoły za
najwyższą średnią w szkole (5,78). Była to nagroda podwójna, zarówno z rąk Burmistrza Rajgrodu
oraz Dyrektora ZSP w Rajgrodzie. Burmistrz nawiązał do słynnego imiennika laureata nagrody –
Aleksandra Wielkiego, przytaczając złotą myśl wielkiego władcy. Wyróżniono także uczniów za



pracę w Samorządzie Uczniowskim, za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, a
także  za  pomoc  i  zaangażowanie  społeczne  -  oprawę  muzyczną  uroczystości.  Na  szczególne
uznanie  zasłużyła  wieloletnia  prowadząca  uroczystości  szkolne,  przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego – Lidia Rutkowska z kl. VIII a.  Podkreślono także zasługi uczniów działających w
szkolnym wolontariacie, aktywie bibliotecznym, czy uświetniających wiele uroczystości szkolnych
pokazami  tanecznymi  –  Urszulę  Dylewską  z  kl.  VIII  b  i  Marcina  Zielińskiego  z  kl.  VIII  a.
Wręczone  zostały  nagrody  za  konkurs  „Moja  szkoła  –  mój  patron  –  Henryk  Sienkiewicz”,
organizowany przez bibliotekę szkolną, a także za udział i osiągnięcia w programie rozwijającym
umiejętności w zakresie języka angielskiego - Youngster. 

Dość wyraźną różnicą, względem lat ubiegłych, był brak nagród i stypendiów sportowych,
co  jest  także  skutkiem  tegorocznej  pandemii.  Miejmy  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  będzie
możliwy powrót uczniów do formy sportowej z lat świetności.

Po  najdłuższej  części,  podsumowującej  pracę  w  roku  szkolnym  2020/2021,  nastąpiło
uroczyste  ślubowanie  uczniów  klas  ósmych  oraz  pożegnanie  szkoły  przez  przedstawicieli
ósmoklasistów:  Lidię  Rutkowską  i  Szymona  Chomiczewskiego.  Na  zakończenie głos  zabrali
zaproszeni  goście,  którzy gratulowali  uczniom osiągnięć,  kładąc akcent  na trud nauki  zdalnej  i
życząc udanych wakacji. 

Niemalże z ust każdej przemawiającej osoby płynęły życzenia nauki w realiach innych niż
tegoroczne. Zwłaszcza wzruszające były słowa absolwentów, którzy życzyli młodszym kolegom
„(…) by kolejny rok szkolny był spokojniejszy, pełen beztroski i życia. Niech w murach tej szkoły
rozbrzmiewa radosny śmiech, echo rozmów (…)”. To, co miało być codziennością, czymś stałym,
niezmiennym, stało się marzeniem, które jednoczy zarówno społeczność szkolną, jak i całe rodziny.
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