
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

27 kwietnia 1792 roku zostało ustanowione polskie święto oświaty i szkolnictwa 

wyższego – Dzień Edukacji Narodowej. Powszechnie, dzień ten nazywany jest 

Dniem Nauczyciela.  

14 października 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach odbyła 

się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym samym dniu obchodziliśmy  

także Dzień Patrona Szkoły - Janusza Korczaka. Na uroczystość przybyli 

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz 

uczniowie. W części oficja lnej głos zabrała Pani Dyrektor Renata Skrzeczek, która 

podziękowała pracownikom szkoły za cierpliwość, uśmiech i trud włożony w 

wychowanie i kształcenie uczniów oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym 

nauczycielom. 

W części artystycznej  uczniowie z klasy III pod kierunkiem pani Małgorzaty 

Bochenek oddali szacunek i uczcili pamięć patrona szkoły piosenką i 

przypomnieniem faktów z życia Janusza Korczaka. Natomiast uczniowie z klasy I 

pod kierunkiem pani Pauliny Sutor – Głodzik i uczniowie z klasy II pod kierunkiem 

pani Anny Burdy wyrazili śpiewem i wierszem swoje podziękowanie i słowa uznania 

dla trudnej pracy pedagogów. O każdym z pracowników szkoły można było usłyszeć 

ciekawy tekst.Na zakończenie odbył się konkurs, w którym uczniowie z 

poszczególnych klas mieli za zadanie odgadnąć postać na zdjęciu, czyli pracownika 

szkoły z okresu dzieciństwa. Nie zabrakło uśmiechu dzieci i dorosłych. Zapraszamy 

do zapoznania się z wierszykami o naszych kochanych pracownikach.  

Reprezentanci spośród uczniów rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne 

upominki – koniczynki. Także wolontariusze przygotowali kwiaty z papieru i 

okolicznościowe kartki.  

      Paulina Sutor – Głodzik 

 

 



 

 

 

 

Pani Dyrektor Renata Słodka 

Czy wiecie, że w domu ma ślicznego kotka?  

To naszej szkoły jest głowa  

Zawsze uśmiechnięta, nigdy surowa!  

 

 

Nasza pani matematyk Ewa 

Pomysł na przedmiot swój szalony miewa  

Osiągnięcia ma w swojej dziedzinie  

Na matematyce czas szybko płynie. 

 

Pani Małgosia jedna jest taka  

W jej trzeciej klasie zawsze jakaś draka. 

Kocha litery, książki i zeszyty 

Tłumaczy nam świat jeszcze nieodkryty.  

 

 

Bez języka angielskiego nie ruszymy w świat  

To od pani Ani najpiękniejszy dla nas kwiat.  

Po angielski już świetnie nawijamy  

Więc w zagraniczny świat dzisiaj wkraczamy.  

 

 

Pani Bogusia od polskiego języka  

Za błędy nas ściga, oj ściga. 

Ale piękne piszemy opowiadania  

Do nauki nas ładnie pogania.  

 

 

Do muzeum w Wadowicach 

Zabrała nas pani Beatka  

Damy jej za zaangażowanie pięknego kwiatka.  

 

 

 

W kuchni już pachną warzywne wianki  

Lśnią talerze, patelnie, szklanki 

Kochamy nasze kucharki Krysie i Józię,  

Bo dzięki nim mamy zawsze pełne buzie.  

 

 

Pani Danusia w sekretariacie 

Czy o niej pamiętacie?  

Kartki jej fruwają, liczy i podlicza 

Czasem nie widać spod papierów jej ładnego oblicza.  

 

 

Paulinka ta pani kochana 

Wiersze pisze już od rana. 

Za pierwszaków w ogień skoczy 

O ich mądre głowy boje toczy. 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

O musisz ich słuchać kolego 

O nasze zdrowie dobrze dbają  

Ruszać się karzą, z nami biegają!  

 

 

Pomaga przy przedszkolakach pani Agata  

Zabawki wraz z nimi szybko układa, 

A przy karmieniu jest z nami pani Jadwiga 

Z talerza szybko więc obiadek znika. 

 

 

Pani Teresa i Jola  

O czystość walczą jak o gola. 

Pomagają dbając o porządek  

I kończymy już ten wątek. 



P. Asia od starszaków bardzo nam rada  

Bajki czyta i ładnie opowiada. 

P. Ela z przedszkola cały czas coś robi, 

Teatrzyk przygotuje, salę nam ozdobi.  

 

 

Pani Ania klasy drugiej wychowawca 

Ma w mieście najlepszego krawca  

Zawsze elegancka, miła niesłychanie  

Ważna ortografia, śpiew i malowanie.  

 

 

Pan Janusz, czy go poznajecie? 

Talentów ma najwięcej w świecie  

Uczy przyrody, techniki, plastyki 

A co najważniejsze – pięknej muzyki. 

 

 

Jeszcze mamy konserwatora Jana 

Który naprawia przykręca już od rana.  

 

Ksiądz Jacek na sam koniec 

Odmówi z nami cały różaniec 

Walczy o nasze dusze 

Ja słuchać na religii chcę i muszę.  

 

 

I tu historia pracowników naszej szkoły końca już 

dobiega 

Dla wszystkich piosenka się rozlega. 

 

 

Paulina Sutor - Głodzik 

 


