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22 czerwca 2020 r. Mateusz Fałat- uczeń klasy VII b po raz kolejny został bohaterem dnia w
Szkole Podstawowej w Jedliczu. Wszystko za sprawą jego osiągnięć, które zwróciły uwagę
Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pani Małgorzaty Rauch. W tym miejscu należy
przypomnieć, że Mateusz w bieżącym roku szkolnym osiągnął niebywały sukces – został
podwójnym laureatem. Sięgnął po laury w dwóch konkursach przedmiotowych, z matematyki i z
języka polskiego, plasując się w czołówce najzdolniejszych uczniów w województwie
podkarpackim. Gdyby nie pandemia koronawirusa, z powodu której nastąpiły zmiany
organizacyjne w edukacji, z pewnością otrzymałby zaproszenie na uroczystą galę do Rzeszowa
dla najzdolniejszych uczniów Podkarpacia. W tej sytuacji, wspólnie z rodzicami, przyjął
gratulacje w szkole od Pani Lucyny Opoń - Kierownika Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w
Krośnie oraz Pana Krzysztofa Gierlacha – wizytatora tegoż oddziału kuratorium, którzy
przyjechali w tym dniu do Jedlicza i w imieniu Pani Małgorzaty Rauch - Podkarpackiego
Kuratora Oświaty przekazali na ręce Mateusza dyplom i życzenia kolejnych sukcesów. Do
gratulacji przyłączyła się także Pani Jolanta Urbanik – Burmistrz Gminy Jedlicze, która
zaszczyciła swoją obecnością szkolną uroczystość. Miłe słowa padły również pod adresem
dyrektora szkoły Pani Jolanty Smarzowskiej za tworzenie sprzyjającego nauce klimatu i
oczywiście nauczycieli, pod kierunkiem których pracował Mateusz – Pani Dagmary Słabniak i
Pani Celiny Buczyńskiej. Obie Panie odebrały dyplomy z rąk przedstawicieli kuratorium. Na
zakończenie spotkania głos zabrali Państwo Fałatowie – rodzice Mateusza, składając
podziękowania dyrekcji i nauczycielom, nie zapominając przy tym o Pani Iwonie Dobosz
wychowawcy Mateusza oraz Pani Alicji Zdebskiej, dzięki której ich syn osiągnął pierwszy
znaczący sukces – uzyskał w ubiegłym roku szkolnym tytuł laureata w Przedmiotowym
Konkursie z Geografii.

Wszyscy jesteśmy dumni z osiągnięć Mateusza i życzymy mu powodzenia w kolejnych
zmaganiach konkursowych.

{gallery}2020/mat_dyplom{/gallery}

1/2

Dyplom dla Mateusza.
Wpisany przez Administrator
wtorek, 23 czerwca 2020 09:41 - Poprawiony wtorek, 23 czerwca 2020 09:52

2/2

