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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE SIEWIERZ

   Dzień  Edukacji  Narodowej  w  Gminie  Siewierz  obchodzony  jest  w  sposób  niezwykle  uroczysty.
Podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy każdego dnia z wielkim zaangażowaniem dbają o kształcenie
oraz wychowanie dzieci i młodzieży jest doroczna Gala Oświaty. Wydarzenie jest okazją do wyróżnienia
pedagogów, wychowawców, a także pracowników oświaty, którzy swoją pracą oraz postawą zasługują na
szczególne uznanie.

   Tegoroczna uroczystość, która miała miejsce w dniu 13 października, zgromadziła w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wielu znakomitych gości, w tym licznie przybyłych
obecnych  i  emerytowanych  nauczycieli,  pracowników  administracji  i  obsługi  z  gminnych  placówek
oświatowych.

  Gala Oświaty została przygotowana przez uczniów i  nauczycieli  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Żelisławicach oraz Szkoły Podstawowej w Brudzowicach. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali
się w przedstawieniu pt. „Powrót do przeszłości, czyli wychodzą z cienia szkolne wspomnienia”. W trakcie
przedstawienia dyrektorzy placówek oświatowych wręczyli nagrody pracownikom szkół i przedszkoli za
wzorową i sumienną pracę.

   Zawód nauczyciela  wymaga nieustannego rozwoju i  doskonalenia,  co przekłada się  na uzyskanie
kolejnych  stopni  awansu  zawodowego.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Siewierz  Zdzisław  Banaś  wraz  z
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu Barbarą Bochenek wręczyli listy gratulacyjne i akty nadania
awansu zawodowego nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali  kolejne kwalifikacje.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Katarzyna Bryła, Aleksandra Buła i
Radosław Kurkowski.  Stopień  nauczyciela  mianowanego uzyskali:  Marta  Mizerska,  Dagmara  Małota-
Machura, Justyna Borowiecka, Katarzyna Szymiec, Ewa Ciszewska oraz Agnieszka Niemiec. Na stopień
nauczyciela kontraktowego awansowali: Marlena Kuraś, Ewelina Wtylnik, Anna Psonka-Saladra i Piotr
Czoik.

   Nagrodzeni zostali również Ci, których praca była szczególnie widoczna nie tylko w szkole, ale również
w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. W roku 2017 nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
otrzymali  następujący  nauczyciele:  Małgorzata  Domańska,  Wioletta  Latos,  Dagmara Małota-Machura,
Grażyna Kocot, Elżbieta Ciszewska, Jolanta Machura, Małgorzata Szczotarska, Kazimiera Banaś, Elżbieta
Kuraś oraz Rafał Wieja.

   Wydarzenie zakończyło wystąpienie Burmistrza Miasta i  Gminy Siewierz Zdzisława Banasia,  który
pogratulował  wyróżnionym osobom,  życząc dalszych sukcesów zawodowych i  podziękował  wszystkim
pracownikom oświaty za wkład wniesiony w wychowywanie młodego pokolenia oraz podtrzymywanie
wysokiego poziomu edukacji w naszej gminie.
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