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„Poloneza czas zacząć!” Tymi słowami dyrektor gimnazjum pan Mariusz Dekański nadał
początek uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016 / 2017. Tegoroczni absolwenci -
uczniowie klasy III a (wych. Bogumiła Auguścik) oraz klasy III b (wych. Agnieszka Baran) - w
przepięknym stylu wykonali poloneza przygotowanego przez nauczyciela wychowania
fizycznego panią Anitę Gadomską.  Niespodzianką dla wszystkich okazał się dodatkowy układ
taneczny do piosenki Jasona Derulo „Swalla”, którego choreografię przygotowała uczennica
Alicja Grabiec. 
Część oficjalną uroczystości  rozpoczęto powitaniem zaproszonych gości - Inspektora ds.
oświaty panią Ewelinę Jędruszek oraz sekretarza gminy pana Grzegorza Stępnia, dyrektora
gimnazjum pana Mariusza Dekańskiego, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz
wszystkich uczniów. Uroczyście odśpiewano hymn narodowy oraz przekazano poczet
sztandarowy przedstawicielom klas drugich.
Część artystyczna uroczystości przygotowana została przez gimnazjalistów klas trzecich.
Dedykowana została dyrektorowi gimnazjum, wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi
oraz rodzicom. Połączenie umiejętności aktorskich i niezwykłego ruchu scenicznego dało
powalający efekt. Adekwatność doboru piosenki do poszczególnych postaci oraz sytuacji
wywoływało uśmiech na twarzach oglądających oraz falę oklasków. Zbieżność nazwisk
przypadkowa 
Zakończenie roku szkolnego to przede wszystkim czas podsumowań, podziękowań oraz
pożegnań. W tym dniu społeczność szkolna Publicznego Gimnazjum w Tomawie dziękowała
dyrektorowi szkoły panu Mariuszowi Dekańskiemu za 5 lat owocnej współpracy, życząc
jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć. „ Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z
innymi” - tymi słowami gorąco 
i serdecznie dziękowali dyrektorowi gimnazjum przedstawiciele Rady Rodziców. Wyrazy
wdzięczności za 5 letnią współpracę wyraził również sekretarz gminy pan Grzegorz Stępień.
„To były najlepsze lata w mojej pracy zawodowej…. wspólnie stworzyliśmy Dobrą Szkołę” - tymi
słowami podziękował wszystkim dyrektor gimnazjum pan Mariusz Dekański.
    W kolejnej części uroczystości wręczono uczniom nagrody książkowe, wyróżnienia,
świadectwa oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Na sukcesy zapracowali następujący
uczniowie: 
Najwyższe średnie ocen w szkole:
1.     Julia Wojakowska, klasa II A - średnia ocen 5,27
2.    Angelika Dędek, klasa III B - średnia ocen 5,17
3.    Weronika Jędruszek, klasa III B - średnia ocen 5,17
4.    Mikołaj Herman, klasa II B - średnia ocen 5,13
5.    Patrycja Księżnik, klasa III A - średnia ocen 5,11
6.    Julia Skrobek, klasa II A - średnia ocen 5,07
7.    Monika Patek, klasa III B - średnia ocen 5,06
8.    Wiktoria Sztajnert, klasa I A - średnia ocen 5,00
9.    Mateusz Ciołkowski, klasa I A - średnia ocen 5,00
10.    Dominika Karbowiak, klasa II B - średnia ocen 5,00
11.    Piotr Grabowski, klasa III A - średnia ocen 4,94
12.    Andżelika Dorosławska, klasa I A - średnia ocen 4,87
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13.    Oliwia Stobiecka, klasa II A - średnia ocen 4,87
14.    Estera Cieślik, klasa II B - średnia ocen 4,86
15.    Wiktoria Nowakowska, klasa II B - średnia ocen 4,80
16.    Dawid Hochajzer, klasa III A - średnia ocen 4,76
Najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym:
Patrycja Księżnik, klasa III a - 100 % z języka polskiego
Najlepszy średni wynik z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego:
Patrycja Księżnik, klasa III a
Największy postęp w nauce:
Oliwia Stobiecka, klasa II a
100% frekwencja:
Mikołaj Herman, klasa II b
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