Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów

W dniu 23 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 7 miała miejsce podwójna uroczystość. Społeczność naszej szkoły
obchodziła Święto Rodziny. W tej niezwykłej atmosferze, podczas wzruszającej akademii, odsłonięta została tablica Szkoły
Odkrywców Talentów.

7 kwietnia 2011 r. odbyła się uroczysta gala z okazji otrzymania przez Gimnazjum nr 1 tego prestiżowego tytułu. Szkoła otrzymała
list gratulacyjny od Pani Minister Katarzyny Hall, który przekazała Pani v-ce Kurator Anna Dudek – Janiszewska.
Od dnia 23 maja 2013 r. również Szkoła Podstawowa nr 7 wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 2 może się poszczycić takim
samym certyfikatem. Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów, co oznacza, że odkrywamy, promujemy i wspieramy uzdolnienia
dzieci.

Naszą radosną uroczystość zaszczycili swą obecnością zaproszeni goście. Byli z nami: Prezydent Miasta Zamościa – Pan Marcin
Zamoyski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Pan Jerzy Michalski, Radny Rady Miasta Zamość – Pan Leszek Łuczka, proboszcz
Parafii O.O. Franciszkanów - O. Andrzej Zalewski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Marzena Hasiec. Przybyli też najmłodsi
goście, sześciolatki z Przedszkola „ Słoneczko” wraz ze swoimi paniami Na sali licznie zgromadzili się rodzice naszych uczniów.
Obecni byli wszyscy nauczyciele i uczniowie klas I –VI. Po krótkim powitaniu przez Panią Dyrektor Alicję Dubel i ciepłych słowach
Przewodniczącej Rady Rodziców, głos zabrał Pan Prezydent Marcin Zamoyski. Pogratulował społeczności ”siódemki”
prestiżowego certyfikatu, podkreślił, iż zdobywają go tylko najlepsze szkoły i zaliczył do nich Szkołę Podstawową nr 7.

Uroczystego przecięcia wstęgi na tablicy wspólnie dokonali wszyscy zaproszeni goście, a potem wielu wzruszeń, okazji do łez
i uśmiechów dostarczyli nasi uczniowie podczas bardzo pięknej części artystycznej, dedykowanej Rodzicom. Były piosenki
profesjonalnie wykonane przez uczniów z klasy II, III, IV i V. Dzieci z klas. III zaprezentowały swoje talenty recytatorskie.

Wzruszającym momentem było odczytanie przez laureatów szkolnego konkursu literackiego trzech listów do Rodziców.
Był to najpiękniejszy prezent od dzieci z okazji Święta Rodziny. Swoje prace przeczytali Karol Jaskułecki i Szymon Kotowski
z kl. IIIb oraz Weronika Baranowska z kl. VIa.

Wielką galę tej niecodziennej uroczystości podkreśliły ciekawe pokazy najbardziej utalentowanych uczniów naszej szkoły. Był popis
gry na skrzypcach w wykonaniu Wiktora Wachowicza z kl. IVa. Sztukę walk wschodnich zaprezentowali Karolina Ulicka i Karol
Jaskułecki z kl. IIIb. Wiersz Tuwima recytował Jakub Romaszko z kl. IIIa, a wykonaniem piosenki w j. angielskim oczarowała
publiczność Zuzia Gałan z kl. IIIa. Pokazy zakończył staropolski polonez zatańczony przez Marcelinę Michniewicz i Kordiana
Stąśka z kl. IIIa. Po tej uroczystości, aż skrzącej od utalentowanych dziecinnych perełek, nikt ze zgromadzonych z pewnością nie
wątpił, iż Szkoła Podstawowa nr 7 to Szkoła Odkrywców Talentów.

Wielkie brawa zebrali też nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie Święta Rodziny: Pani Marta Słomianowska, która czuwała
nad całością i wykonała dekorację sali oraz Pani Katarzyna Beda – odpowiedzialna za oprawę muzyczną i Pan Piotr Biłantprowadzący uroczystość. Pani Dyrektor pogratulowała całej społeczności szkolnej otrzymania certyfikatu i podziękowała za
przygotowanie pięknej uroczystości.
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