
SIÓDEMKA
ZAWSZE PAMIĘTA O SWOICH 

ABSOLWENTACH



ONI TEŻ PAMIĘTAJĄ O SWOJEJ SZKOLE 

I CHĘTNIE ODWIEDZJĄ SIÓDEMKĘ

Od kilku lat w naszej szkole organizowany jest 
Dzień ABSOLWENTA i odwiedza nas wtedy 

całkiem spora grupa byłych uczniów. Spotykają 
się z Panią Dyrektor i  Koordynatorem do spraw 
Absolwentów, odwiedzają swoich nauczycieli, 

rozwiązują test o szkole i biorą udział 
w przygotowanych specjalnie dla nich 

rozgrywkach sportowych.

Są wspólne, pamiątkowe zdjęcia, wspomnienia …

W ostatnim czasie obiektywne przeszkody 
uniemożliwiały organizowanie takich spotkań 

, ale ….



… my ciągle interesujemy się losem naszych uczniów.

Oto dane o ABSOLWENTACH ROCZNIK 2019/20

CO WAŻNE

aż 71% młodzieży deklaruje, że dostało się do wymarzonej 

szkoły 

I wyboru

LICEUM  wybrało ogółem 41 uczniów naszej szkoły 

czyli 45,6 % absolwentów
Największym zainteresowaniem cieszą się LICEA

W TECHNIKUM kontynuuje naukę 32 uczniów 

co stanowi 35,5%

8 uczniów wybrało ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH – 8,8%



TROCHĘ HISTORII
czyli wypowiedzi naszych byłych uczniów 

i zdjęcia ze spotkań 

Właściwie cała szkoła, wszystkie w niej 

święta, uroczystości, imprezy, wszyscy ludzie z nią 

związani są i będą dla mnie wspaniałym 

wspomnieniem. 

Klaudia



2013



Siódemka dała mi wspaniały start. Dzięki nauczycielom tu 

pracującym za kilka lub kilkanaście lat ( a może wcześniej 

będę mogła powiedzieć „tak, wiem to”. 

To wspaniałe uczucie wiedzieć. 

Dzięki naszej szkole zrozumiałam, co oznacza 

słowo „obowiązek” i jakie niesie ze sobą konsekwencje. 

To właśnie w „Siódemce” nie muszę nikogo udawać.

Wiem przecież, że tutaj każdy jest sobą.

Julia

Na samą myśl o „Siódemce” 

pojawia mi się 

uśmiech na twarzy. 

Angelika







Pan Krystian wszystkich wita ciepłym uśmiechem.





Jak miło pogadać 

z dawnym wychowawcą …



2014

2014



Z tej szkoły wyniosłam wiele prawd:

Żeby osiągnąć sukces trzeba dużo pracować

Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń

Zawsze miej swoje zdanie

Licz się ze swoimi słowami

Nie jesteś sam – nie dajesz rady, zawsze jest ktoś, kto tobie pomoże

Dzięki „Siódemce” zyskałam samodzielność, odpowiedzialność, 

stanowczość, rozwagę, odwagę i wiedzę. Wiem, że w gimnazjum, 

do którego idę z dumą będę mówić, że jestem z „Siódemki” …

Julia

Poznałem tu wiele ciekawych osób.  Mogłem liczyć na ich pomoc, niezależnie 

od tego czy był to wychowawca, nauczyciel czy kolega 

z klasy. O nauczycielach mogę powiedzieć też, że byli bardzo mili 

i uprzejmi. Pani Dyrektor starała się nam doradzać w naszych życiowych 

wyborach – dziękuję jej za to.  Nie zapomnę Pani Wicedyrektor, która była naszym 

nauczycielem przyrody. Długo będę pamiętał atmosferę na prowadzonych 

przez nią lekcjach.  Chciałbym podziękować też trenerowi za dużo cierpliwości 

i zrozumienia dla naszych wybryków.

Tomek   



Widać, że miło wrócić w szkolne progi …



Test o szkole. Łatwizna !

Wszystko pamiętamy.







2015



Młodsi uczniowie z radością witają Absolwentów.









2016



Pani Dyrektor jest na każdym spotkaniu ! 

Zawsze znajdzie czas dla byłych uczniów.



Miłym elementem spotkań z naszymi byłymi uczniami są 

rozgrywki sportowe. Wielu absolwentów chętnie zakłada strój 

sportowy i bierze udział w ćwiczeniach przygotowanych przez 

nauczycieli wychowania fizycznego.





2017









I znów na 

sportowo.

Absolwenci 

chętnie biorą

udział w zajęciach

w szkolnej sali 

gimnastycznej.



Drużyna byłych uczniów kontra obecni siódemkowicze.

Zagrali całkiem wyrównany mecz.



Wszyscy mamy nadzieję, że wróci 

czas miłych spotkań w realu, 

czas rozmów w Siódemce. 

CZEKAMY NA WAS 

ABSOLWENCI !


