Pani

Dorota Korzeniewska
Składam serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem Pani dokonań
zawodowych Nagrodą Prezydenta Grudziądza.

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 otrzymali:

Pan

Bartosz Brudniewicz
za
wyróżniającą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
uzyskiwane sukcesy sportowe oraz działania w zakresie promocji szkoły
i naboru do klas sportowych.

Pan

Jarosław Czubaszek
za
przygotowanie uczniów do zawodów lekkoatletycznych na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim, uzyskiwane sukcesy sportowe oraz działania
w zakresie promocji szkoły i naboru do klas sportowych.

Pan

Michał Dejewski
za
wyróżniające wypełnianie zadań dydaktyczno-wychowawczych, pełnienie
funkcji koordynatora programu „Lekkoatletyka dla każdego”,
działania w zakresie promocji szkoły i naboru do klas sportowych
oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły.

Pani

Iwona Gazdecka
za
osiąganie wysokich efektów edukacyjnych, profesjonalne i nieszablonowe
wprowadzanie młodzieży w świat literatury oraz dodatkową
pracę na rzecz szkoły.

Pani

Małgorzata Kamińska
za
wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, krzewienie
idei konkursów matematycznych oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły.

Pani

Iwona Karczewska
za
właściwą realizację obowiązków nauczyciela, zaangażowanie w tworzenie
dekoracji na szkolne uroczystości i apele, rozwijanie wśród uczniów pasji
do szeroko rozumianej sztuki oraz dodatkową pracę na rzecz szkoły.

Pan

Tomasz Kędzior
za
wyróżniającą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, pełnienie funkcji
administratora strony internetowej i dodatkową działalność w zakresie obsługi
sieci informatycznej szkoły.

Pani

Agnieszka Magdowska
za
wysokie zaangażowanie oraz kreatywne działania podejmowane na rzecz
promocji szkoły i wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela.

Pan

Dariusz Miller
za
wyróżniającą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
rozwijanie wśród uczniów postaw patriotycznych i zainteresowań w zakresie
historii oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju szkoły.

Pani

Adriana Nowacka
za
właściwą realizację obowiązków nauczyciela, aktywną opiekę nad Samorządem
Uczniowskim, rozwijanie wśród uczniów pasji plastyczno-muzycznych oraz
szeroką działalność na rzecz rozwoju szkoły.

Pani

Daria Piernicka
za
wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela-wychowawcy, działania
w zakresie promocji i dodatkową pracę na rzecz szkoły.

Pani

Paulina Piszkalska
za
wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy,
pełnienie funkcji koordynatora programu „Erasmus +” oraz dodatkową
działalność na rzecz szkoły.

Pan

Mirosław Piwowarczyk
za
wysokie zaangażowanie, kreatywne działania podejmowane na rzecz szkoły,
rozwijanie wśród uczniów idei wolontariatu oraz wzorowe wypełnianie
obowiązków nauczyciela i wychowawcy.

Pani

Monika Przybylska
za
wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, krzewienie
wśród uczniów idei ciekawej i nieszablonowej matematyki, działania
w zakresie promocji szkoły i naboru do klas sportowych
oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły.

Pani

Katarzyna Ptaszyńska
za
wysokie zaangażowanie w pracy nauczyciela i wychowawcy, propagowanie
turystyki pieszej oraz kreatywne działania podejmowane na rzecz szkoły.

Pani

Kamilla Senica
za
wyróżniającą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
działania w zakresie promocji i naboru do szkoły oraz dodatkową pracę
na rzecz jej rozwoju.

Pani

Marzena Stefaniak-Holz
za
zaangażowanie w realizację zadań wynikających ze strategii zarzadzania
szkołą, wsparcie w tworzeniu warunków do pracy i nauki oraz dodatkową
pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Pani

Karolina Szymczyk
za
organizację licznych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród uczniów,
właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych, aktywne włączenie
się do promocji szkoły i naboru do klas sportowych oraz troskę o stały rozwój
biblioteki i dodatkową pracę na rzecz szkoły.

Pani

Izabela Szymkowicz
za
wyróżniającą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych, organizację licznych przedsięwzięć promujących czytelnictwo
wśród uczniów, działania w zakresie: podnoszenia wiedzy i umiejętności
uczniów i nauczycieli o zasadach pierwszej pomocy, promocji szkoły i naboru
do klas sportowych. Za kreatywność i troskę o stały rozwój biblioteki
oraz dodatkową działalność na rzecz rozwoju szkoły.

Pani

Katarzyna Boguta
za
rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych, życzliwość względem
uczniów i rodziców oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Pani

Krystyna Boros
za
sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych
oraz właściwą realizację polityki finansowej szkoły.

Pani

Irena Koleńska
za
wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, życzliwość
względem uczniów i rodziców, profesjonalne prowadzenie sekretariatu
oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły.

Pani

Wiesława Szpręglewska
za
wyróżniające wypełnianie obowiązków zawodowych, życzliwość
i serdeczność względem uczniów i rodziców, zaangażowanie w utrzymaniu
szkoły w ładzie i porządku oraz za troskę o jej estetyczny wygląd.

Pan

Tadeusz Dulski
za
zaangażowanie w licznych pracach remontowych, w szczególności
za remont sal lekcyjnych nr 13 i 14, za sumienne wypełnianie obowiązków
służbowych oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju szkoły.

Pan

Paweł Pydych
za
zaangażowanie w licznych pracach remontowych, w szczególności
za remont sal lekcyjnych nr 13 i 14, za sumienne wypełnianie obowiązków
służbowych oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju szkoły.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzę pomyślności,
zdrowia oraz satysfakcji w dalszej pracy i aby czas poświęcony dzieciom
i młodzieży oraz efekty podejmowanych przez Państwa działań
znalazły uznanie uczniów i ich rodziców.

