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edukacja

Roz po czy na my dziś fi nał
kon kur su Wy cho waw ca
Ro ku 2012. To Czy tel ni cy
wy bio rą zwy cięz cę, od da -
jąc gło sy za po śred nic -
twem SMS – ów i
ku po nów.

Wy ło ni li śmy 10 fi na li -
stów, któ rzy do sta li

naj więk szą licz bę gło sów w
pierw szym eta pie kon kur -
su. Dziś za czy na my dru gi.

Gło sy na fi na li stów moż -
na od da wać za po śred nic -
twem ku po nów kon kur so -
wych pu bli ko wa nych w
No wi nach do 27 kwiet nia.
Cze ka my na nie do 30
kwiet nia. Moż na je wy słać
pocz tą (z do pi skiem „Szko -
ła bez prze mo cy” - kon kurs
Wy cho waw ca Ro ku 2012)
lub do rę czyć do se kre ta ria -
tu No win w Rze szo wie (ul.
Kra szew skie go 2).

Głos na wy cho waw cę
moż na tak że od dać wy sy -
ła jąc wia do mość SMS na
nu mer 71466 w tre ści wsta -
wia jąc pre fiks z nu me rem

da ne go kan dy da ta. Koszt
jed ne go SMS -a to 1,23 zł z
VAT. Cze ka my na nie do 30
kwiet nia.

Każ dy mo że od dać do -
wol ną ilość gło sów. Wy ni ki

ogło si my 10 ma ja. Na gro dą
dla zwy cięz ców jest 1,5 tys.
zł na re ali za cję ini cja ty wy
wy cho waw czej. 

Be ata Ter czyń ska

SZKO ŁA BEZ PRZE MO CY 

Wy bierz my Wy cho waw cę Ro ku

CZYTAJ ZA TYDZIEŃ
Czym gimnazja 
i szkoły średnie
przyciągają
uczniów.

Uro czy stą opra wę mia ło wczoraj sze
roz strzy gnię cie ple bi scy tu Bel fer Ro ku
2011/2012. Pod czas spo tka nia w re -
dak cji po zna li śmy wy ni ki gło so wa nia
człon ków ka pi tu ły ple bi scy tu, a zwy -
cię skich na uczy cie li uho no ro wa li śmy
oko licz no ścio wy mi upo min ka mi.

Gło sa mi ka pi tu ły (w jej skła dzie
by li m.in. przed sta wi cie le
władz wo je wódz twa oraz

dzien ni ka rze No win) zwy cię ży li:
w ka te go rii szko ła pod sta wo wa –

Be ata Ma cio łek ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Ze spo le Szkół Pu blicz nych nr 1
w Ustrzy kach Dol nych,

w ka te go rii szko ła gim na zjal na –
Ma rze na Czu bec ka z Gim na zjum nr 2
w Miel cu,

w ka te go rii szko ła śred nia - An drzej
Ce glarz z Ze spo łu Szkół Ga stro no -
micz no -Ho te lar skich w Iwo ni czu -
-Zdro ju oraz

w ka te go rii szko ła po li ce al na - Jo -
an na Ża rów ze Szko ły Po li ce al nej Teb -
-Edu ka cja, Od dział w Rze szo wie. Lau -
re aci wy bra ni przez człon ków ka pi tu -
ły otrzy ma li pa miąt ko we gra wer to ny
oraz dłu go pi sy Par ke ra.

Na to miast w gło so wa niu SMS Czy -
tel ni ków No win zwy cię ży li na stę pu -
ją cy pe da go dzy:

w ka te go rii szko ła pod sta wo wa -
An na Ka miń ska -Grze siak ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 4 w Ja śle im. Księ dza
Bi sku pa Igna ce go Kra sic kie go,

w ka te go rii szko ła gim na zjal na -
Mał go rza ta Pro sku ra -Bu czak z Ze -
spo łu Szkół, Gim na zjum w Wól ce
Pod le śnej,

w ka te go rii szko ła śred nia - Woj -
ciech Pa pier nik z Ze spo łu Szkół Eko -
no micz nych w Dę bi cy,

w ka te go rii szko ła po li ce al na - Ma -
ria Rad ko z Po li ce al nej Szko ły CNiB
„Żak” w Rze szo wie.

Lau re aci gło so wa nia SMS - owe go
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my, dłu -
go pi sy Par ke ra oraz no te bo oki ASUS

Eee PC 1001PXD w ka te go riach szko -
ła pod sta wo wa, szko ła gim na zjal na,
szko ła śred nia, a w ka te go rii szko ła
po li ce al na lap top Dell In spi ron
N5030.

Lau re atom ser decz nie gra tu lu je my.
Alar

BELFER ROKU 2011/2012

Nagrodziliśmy zwycięskich
nauczycieli

Pa miąt ko wa fo to -
gra fia ze spo tka nia
w re dak cji lau re -
atów ple bi scy tu
Bel fer Ro ku
2011/2012

DA REK DA NEK (3)

PA TRO NAT HO NO RO WY: wo je wo da pod -
kar pac ki, pod kar pac ki ku ra tor oświa ty,
mar sza łek wo je wódz twa pod kar pac kie go,
pre zy dent Rze szo wa.

JE STEM ZA DO WO LO NA i jest mi bar dzo
mi ło, że ka pi tu ła ple bi scy ty do ce ni ła mo je
skrom ne dzia ła nia. Wy róż nie nie by ło dla
mnie du żym za sko cze niem. To bar dzo przy -
jem na i mi ła nie spo dzian ka.
Uczest ni cząc w te go ty pu ple bi scy tach
moż na nie tyl ko za pre zen to wać swo je dzia -
ła nia i osią gnię cia, a tak że za pro mo wać
szko łę, w któ rej się pra cu je oraz mia sto, w
któ rym się miesz ka.

WY RÓŻ NIE NIE W PLE BI SCY CIE by ło dla
mnie bar dzo mi łym za sko cze niem, choć
trosz kę spo dzie wa łem się te go, że mo gę
mieć szan sę. Mia łem ta ką ci chą na dzie ję.
Uwa żam, że na le ży or ga ni zo wać ta kie ple bi -
scy ty, bo wiem w cza sach kie dy mó wi się
kry tycz nie o za wo dzie na uczy cie la war to
pro mo wać na uczy cie li i po ka zy wać efek ty
ich wie lo let niej pra cy.
Wy róż nie nia po gra tu lo wał mi dy rek tor szko -
ły. My ślę, że jest to nasz wspól ny do ro bek
oraz pro mo cja szko ły, w któ rej uczę.

BE ATA MA CIO ŁEK ze
Szko ły Pod sta wo wej
w Ze spo le Szkół Pu -
blicz nych nr 1 
w Ustrzy kach Dol -
nych - Bel fer Ro ku
2011/2012 w ka te go -
rii szko ła pod sta wo -
wa

AN DRZEJ CE GLARZ
z Ze spo łu Szkół Ga -
stro no micz no -Ho te -
lar skich w Iwo ni czu -
-Zdro ju - Bel fer Ro ku
2011/2012 w ka te go -
rii szko ła śred nia

PO WIE DZIE LI O PLE BI SCY CIE
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