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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec złożył życzenia oraz podziękowania dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom
oświaty za dotychczasową  pracę.

Spotkanie, które odbyło się w piątek w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy, było również okazją do wręczenia nagród dla nauczycieli, których uczniowie
zdobyli tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim. W
tym roku specjalne wyróżnienia otrzymali : Elżbieta Babula, Dorota Chruściel, Barbara Durej, Jerzy Flis, Elżbieta Głodzik, Wioletta Jeż, Barbara
Kawalec, Małgorzata Łanocha, Katarzyna Machnik–Skalska, Michał Osobliwy, Agnieszka Oszczudłowska, Jolanta Sobowska oraz Mirosława Wydro. - W
tym szczególnym dniu chciałbym przede wszystkim docenić pedagogów, dyrektorów oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z terenu
Gminy. To od Was zależy jaka będzie przyszłości i jak ukształtowani zostaną uczniowie naszych placówek. Chciałbym, żeby praca była dla Was
przyjemnością oraz żeby zawsze dopisywało Wam zdrowie, ponieważ każdy kto pracował z dziećmi i młodzieżą ma świadomość jak duże jest to
obciążenie dla organizmu. Chciałbym naprawdę podziękować za waszą prace i życzyć Wam na przyszłość wszystkiego co najlepsze.  Przede wszystkim
zdrowia, zarówno tego fizycznego jak i psychicznego, bo tego z pewnością najwięcej Wam potrzeba. Życzę również dobrej współpracy z rodzicami i
żeby Wasze wspólne relacje układały się jak najlepiej – powiedział w trakcie uroczystości Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.

Gratulacje i życzenia dla gminnych belfrów złożyła również Bożena Mazur, Sekretarz Gminy Mielec. – Jako były nauczyciel wiem jak trudno w swojej
karierze zawodowej mieć finalistę lub laureata. Mi w trakcie dziesięciu lat pracy w zawodzie nauczyciela udało się to tylko jednokrotnie i wiem ile
pracy oraz czasu poświęciłam tej osobie. Bardzo trudno jest trafić na to jedno „ziarenko”, następnie je kształtować tak żeby osiągnęło sukces.
Jesteśmy dumni, że jako Gmina, dzięki Wam mamy tylu uczniów, którzy osiągnęli taki status. W tym dniu chciałbym również podziękować dyrektorom
placówek za dotychczasową współpracę oraz życzyć wszystkim nauczycielom wszystkiego co najlepsze.

W skład gminnego systemu edukacji wchodzi 8 placówek, a są to:  Zespół Szkół w Chorzelowie, Szkoła Podstawowa w Chrząstowie, Szkoła
Podstawowa w Książnicach, Zespół Szkół w Podleszanach, Szkoła Podstawowa w Rydzowie, Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach, Zespół Szkół w
Trześni, Zespół Szkół w Woli Mieleckiej.

Do gminnych przedszkoli uczęszcza 244 milusińskich, a odziały zerowe liczą 179 dzieci. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych
w liczbie 867, natomiast do gimnazjum uczęszcza 219 podopiecznych.

strona 1/4

./artykuly/1960/pliki/20171016110235_img-6020.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110235_img-6024.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110236_img-6026.jpg


strona 2/4

./artykuly/1960/pliki/20171016110236_img-6030.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110237_img-6031.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110238_img-6034.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110238_img-6043.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110239_img-6050.jpg


strona 3/4

./artykuly/1960/pliki/20171016110239_img-6053.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110240_img-6055.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110241_img-6056.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110242_img-6058.jpg
./artykuly/1960/pliki/20171016110242_img-6059.jpg


Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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