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Temat: Pożegnania nadszedł czas…Samoocena. 

 

"Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś 
wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można 
zdezerterować". 

(Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.)             Jan Paweł II 

 

Celem zajęć jest:  

 dokonanie samooceny 
 informacja dotycząca terminu matury 
 podsumowanie 4-letniego pobytu w szkole 
 zaplanowanie zakończenia szkoły 

To nasza ostatnia lekcja wychowawcza. To ostatnia okazja do podsumowania Waszej pracy w 
ciągu Waszych lat nauki w tej szkole, do refleksji i zadumy. 

Już niedługo otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły. Zanim jednak to nastąpi bardzo 
proszę o dokonanie samooceny. Oto kilka pytań, które mogą być w tym pomocne: 

a) Czy systematycznie i punktualnie uczęszczam na lekcje? 

b) Czy dostarczam usprawiedliwienia nieobecności w terminie? 

c) Czy zawsze jestem przygotowany do lekcji?  

d) Czy wyrażam się kulturalnie?  

e) Czy angażuje się w pracę na rzecz szkoły i klasy? 

f) Czy w dzienniku zapisano uwagi dotyczące mojego niewłaściwego zachowania? 

g) Czy odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych mi obowiązków? 

Czekam na Wasze samooceny.  

Termin matur został przesunięty. Nowy termin zostanie ogłoszony nie później niż na 
21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania matury. Proszę więc na bieżąco śledzić 
informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na  naszej szkolnej stronie.  

W ramach podsumowania Waszego pobytu w szkole bardzo proszę o krótką refleksję  

- niech każdy odpowie na pytania: 

 Twoje najlepsze wspomnienia związane z czasem spędzonym w szkole? 



 Za co chciałabyś/chciałbyś podziękować? 

Swoje odpowiedzi (najlepiej w formie krótkiego filmiku, ale może być tekst)  prześlijcie do 

mnie – stworzymy wspólnie krótki film, który będzie formą podziękowania dla dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników szkoły. Jednocześnie pożegnaniem z młodszymi kolegami.  

 Szczegóły dotyczące rozdania świadectw przekaże Wam p. Dyrektor. 

Otrzymanie świadectwa ukończenia technikum to początek dorosłego życia. Życia, 

które jest ciekawe, szczęśliwe, ale bywa również trudne, wymagające podejmowania ważnych 

decyzji. 

Życzę Wam, aby to przejście w dorosłe życie było pozytywnym doświadczeniem – mimo tego 

szczególnego czasu jakim jest pandemia, żeby wszystkie Wasze plany i marzenia zrealizowały 

się. 

Życzę Wam zadowolenia z życia. I pamiętajcie, że w trudnych chwilach możecie liczyć na 

pomoc nauczycieli czekających w murach tej szkoły.   

        Pozdrawiam 

        Justyna Sewastjanowicz 


