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Dnia 11 października 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas
pierwszych.

Prowadzący uroczystość uczniowie Anna Dawidziuk i Patryk Borówka powitali zgromadzonych
gości, Dyrekcję Szkoły, wychowawców i nauczycieli, a w szczególności uczniów klas
pierwszych. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości:
Kierownika Wydziału Kultury i Sportu Pana Andrzeja Sekułę oraz przedstawicieli Rady
Rodziców - Panią Katarzynę Jesionek, Panią Magdalenę Karpińską i Pana Stanisława
Zieleńczuka. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że tradycją naszej szkoły stało
się, że w tym wyjątkowym dniu obchodzimy święto nauczycieli i pracowników szkoły oraz święto
uczniów klas pierwszych. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia
nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gratulowali uczniom klas pierwszych wstąpienia w
szeregi społeczności szkolnej.

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. W ślubowaniu
uczestniczyło dwanaście klas pierwszych - sześć klas Technikum i sześć klas Branżowej Szkoły
I stopnia nr 1. Prowadzący uroczystość uczniowie podkreślili znaczenie złożenia ślubowania w
życiu każdego ucznia, ponieważ daje ono przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie naszej
szkoły. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności i ukryte talenty. Świetnie
sprawdzili się jako recytatorzy różnorodnych wierszy, których treść stanowiła pochwały
wybranych przez nich zawodów. Odkryte zostały również zdolności aktorskie. Dwie klasy
przedstawiły scenki, które przekonały nas, że wybrane przez nich zawody są ich pasją. Ostatnia
zabawa przyniosła miłe zaskoczenie. Uczniowie klas pierwszych udzielali odpowiedzi na
pytania quizu, który sprawdzał czy dobrze poznali już naszą szkołę. Okazało się, że są
doskonałymi znawcami zarówno topografii jak i zasad funkcjonowania naszej placówki. Warto
wspomnieć również o niezwykłym pokazie w wykonaniu ucznia pierwszej klasy Branżowej
Szkoły I stopnia Macieja Sochala, który zaprezentował układ taneczny do utworu Michaela
Jacksona - Smooth Criminal.

Uroczystość na długo zapadnie w naszej pamięci!
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