BAL GIMNAZJALISTY

Tradycją naszej szkoły stało się to, iż co roku organizujemy Bal Gimnazjalisty.

Odbywa się on zazwyczaj w ostatnią sobotę przed feriami zimowymi i jest dla uczniów
oderwaniem się od codziennej nauki, a dla trzecioklasistów chwilą zapomnienia o zbliżającym
się wielkimi krokami egzaminie gimnazjalnym, jednym z najważniejszych egzaminów w ich
życiu.

Impreza ta jest finałem wielu przedsięwzięć wychowawczych i dydaktycznych naszej szkoły.
Podjęte działania zmierzają do tego, by jak najlepiej rozwinąć naszą wrażliwość moralną i
estetyczną. W ramach realizacji tego zadania podejmujemy szereg czynności wychowawczych i
dydaktycznych takich jak: pozyskiwanie ludzi przyjaznych szkole, tworzenie ceremoniału szkoły,
integrowanie środowiska klasowego szkolnego i lokalnego, budowanie więzi koleżeńskich,
przeciwdziałanie agresji.

Pracami uczniów w tych zadaniach kierują wychowawcy, nauczyciele i zaproszeni goście. Na
lekcjach języka polskiego poznajemy zasady redagowania zaproszeń. Jak zachować się
stosowaniedo sytuacji to tematyka spotkań wychowawczych, a klasyczne tańce poznajemy w
ramach wychowania fizycznego. Wizażystka i kreatorzy pomagają nam poznać tajniki wiedzy
najnowszych trendów w świecie mody i makijażu. Bal jest też okazją do przeprowadzenia finału
konkursu "Dżentelmen szkoły - wzór do naśladowania"

By uświetnić rangę imprezy, przedstawiamy uczniom sponsorów zabawy oraz przeprowadzamy
losowanie głównych nagród szkolnej loterii fantowej na rzecz szkoły.

Oto lista zaprzyjaźnionych sponsorów:

1. Prezydent Miasta Żory Pan mgr Waldemar Socha 2. Pan Arkadiusz Stanula 3. Klub
"Ambasada"
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4. Pan Henryk Mańka Firma Remontowo - Budowlana
5. Pan Zygmunt Sołtysiak Firma Wodno - Kanalizacyjna
6. Firma Komputerowa "LENA"
7. Pani Izabela Pietruszak Hurtowania Artykułów Biurowych
8. Rada Dzielnicy Osiedla Księcia Władysława
9. Rada Dzielnicy Osiedla Powstańców Śląskich
10. Pan Bernard Orlik
11. Firma Komputerowa "OPTIMUS"
12. Pan Michał Biernacki
13. Pan Leszek Jamrocha
14. Pani Magdalena Juraszek
15. Pani Janina Panajotow
16. Pani Teresa Piekarczyk
17. Firma "PREZROL" Spółka z oo
18. Hurtowania Wód i Napoi "KROPELKA"
19. Pani Janina Jaworudzka
20. Firma Pysz
21. Pizza Hit "ZAPIECEK"
22. Spółka Cywilna Pani Aleksandra Kiełtyka, Pani Sylwia Radwańska - Sklep "Gracja" i
"Kama"
23. Elektrosprzęt - Żory
24. Firma ORNO
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