XVI GALA LAUREATÓW KONKURSÓW zorganizowanych w roku szkolnym 2015/2016
To już 16 edycja Gali Laureatów Konkursów Powiatowych i Regionalnych, które co roku organizuje
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Podczas tego święta, które miało miejsce 3 czerwca 2016
r. w auli Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu uhonorowano laureatów
konkursów przedmiotowych, artystycznych i językowych organizowanych przez Powiatowe Centrum
Edukacyjne w Lubaniu. Podziękowano również nauczycielom oraz dyrektorom szkół za
zaangażowanie w rozwój zainteresowao i talentów uczniów. Na uroczystości wręczenia nagród,
oprócz licznie zgromadzonych laureatów obecni byli Walery Czarnecki - Starosta Lubaoski, Konrad
Rowioski - Naczelnik Wydziału Edukacji, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i przedszkola,
nauczyciele, dyrektorzy i rodzice laureatów. Dyrektor PCE Anna Adamska przedstawiła w formie
prezentacji multimedialnej zainteresowanie szkół konkursami oraz działania placówki w mijającym
roku szkolnym.
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu już od 16 lat wspiera dyrektorów i nauczycieli w ich
rozwoju zawodowym, ale przede wszystkim realizuje szereg działao w ramach wspierania uzdolnieo
przedszkolaków i uczniów placówek powiatu lubaoskiego, w tym prowadzi różnorodne konkursy dla
dzieci i młodzieży ze szkół powiatu lubaoskiego. W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano
23 konkursy (22 powiatowe, 1 regionalny), w tym: 9 konkursów dla szkół podstawowych, 8 dla
gimnazjów, 5 dla szkół ponadgimnazjalnych oraz jeden dla przedszkolaków. Ponadto wspólnie
z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zorganizowaliśmy 4 konkursy wojewódzkie
z cyklu zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek. Podczas uroczystej Gali dyrektor PCE Anna Adamska w
towarzystwie Starosty Walerego Czarneckiego i Naczelnika Konrada Rowioskiego wręczyła 90
laureatom powyższych konkursów - od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej - statuetki oraz
nagrody książkowe. Ponadto 16 szkół współorganizujących konkursy otrzymało specjalne
podziękowania za współpracę, a 112 nauczycieli i dyrektorów - podziękowania, listy gratulacyjne
i kwiaty. Za aktywne działania i stworzenie możliwości rozwijania zainteresowao, zdolności i talentów
dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubaoskim w roku szkolnym
2015/2016 Starosta Lubaoski uhonorował również Powiatowe Centrum Edukacyjne, wręczając
podziękowanie dyrektor Annie Adamskiej. Galę uświetnił występ grupy wokalnej działającej
w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu, prowadzonej przez Krzysztofa Kucharczyka.

