Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Mikoszewie było wzruszające, radosne i uroczyste.

Podczas Mszy św. ks. Proboszcz wygłosił kazanie o talentach. Talentach,
jakimi obdarowany jest każdy człowiek, zatem życzył uczniom, aby szukali w
sobie talenty i ich nie zakopywali a dbali o nie, rozwijali i pielęgnowali. Potem
poświęcona została tablica- szyld Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym
szlaku w Mikoszewie. Trzymali ją uczeń klasy I – Grzegorz Watkowski i uczeń
klasy VII Olaf Fiszer, po przejściu do szkoły na salę gimnastyczną uroczyście
wprowadzony został Sztandar i odśpiewany hymn. Po czym w kilku słowach
Pani dyrektor opisała społeczności szkolnej przebieg przygotowań do
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przystosowaniem szkoły do potrzeb nauczania wczesnoszkolnego. Zastępca
Wójta Gminy Stegna Pan Tomasz Gajewski uroczyście odczytał i przekazał na
ręce dyrektora szkoły Akt Założycielski SP w Mikoszewie oraz wręczył
powierzenie stanowiska dyrektora Pani Katarzynie Janowskiej.

W dalszej

kolejności nowo mianowane nauczycielki Pani Dorota Skibowska oraz Pani
Beata Kwiatkowska, wobec całej wspólnoty szkolnej, przed zastępcą Wójta
Panem Tomaszem Gajewskim złożyły przysięgę. Gratulacje oraz Akt Nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymała Pani Agnieszka Rudzińska.
Wypowiedzieli się kolejni goście: Pani Iwona Mickiewicz – sołtys
Mikoszewa- odczytała Pismo z gratulacjami i życzeniami dla uczniów, rodziców
i nauczycieli Przewodniczącej Rady Gminy Pani Jolanty Kwiatkowskiej oraz we
własnym imieniu wyraziła zadowolenie, że w miejscowości ponownie mamy
Szkołę Podstawową. Ks. Proboszcz Zbigniew Ciapała, ks. Paweł Potoczny, który
zaproponował, aby każdą trudność traktować jak przygodę a będzie łatwiej.
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wczesnoszkolnego. Wstęgę przecinali zastępca Wójta Pan Tomasz Gajewski, w
imieniu rodziców zaś Pani Beata Stęplewska, w imieniu uczniów Franek Król i
Antek Stęplewski. Wszyscy wyrażali aprobatę i zadowolenie. Najbardziej jednak
cieszyli się sami uczniowie.

Za ogrom pracy związanej z wdrożeniem reformy, w okresie wakacji dyrektor
szkoły dziękuje:
Firmie Projektowej Aringa Panu Łukaszowi Śledź, Firmie Cezary Krupa
z pracownikami, księgowej szkoły Pani Marzenie Piastowskiej-Chwała, sekretarz
szkoły Pani Izabeli Kamińskiej oraz w szczególności Rodzicom 
KJ

