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Patron, sztandar, jubileusz

Uroczystosci

Gimnazjum nr 13
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Uroczystosc nadania imienia Gimnazjum nr 13 polaczona byla z obchodami pieciolecia szkoly i sztandaru
Jedno z najmlodszych i najbardziej obleganych plockich gimnazjów swietowalo w minionym tygodniu trzy wielkie wydarzenia. Od
ubieglej srody Gimnazjum nr 13 ma
juz swojego patrona - generala Józefa Hallera. Szkola otrzymala takze sztandar i uczcila swój pierwszy
okragly jubileusz.
O duzychjak na piec lat funkcjonowania
sukcesach
nauczycieli
i uczniów Gimnazjum nr B, tworzacego razem z ID Liceum OgólnoksztalcacymZespól Szkól nr 3, mówili obecni na uroczystosci goscie. - To
szkola, która zdobyla uznanie uczniów
rodziców. Cieszy sie ogromna popularnoscia zainteresowaniem mlodziezy, która tu chce kontynuowac nauke.
Jest liczaca sie placówka na plockiej
mapie oswiatowej - mówil podczas
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uroczystej gali zastepca prezydenta
Plocka Roman Siemiatkowski.
Poczatki Gimnazjum nr B wspominal dyrektor Zespolu Szkól nr 3

Krzysztof Wisniewski. Pomyslodawca jego powstania byla ówczesna dyrektor ID LO Katarzyna Góralska. Zaproponowala ona utworzenie przy liceum klasy dwujezycznej, w której
czesc przedmiotów miala byc prowadzona w jezyku angielskim. - Pomysl
byl absolutna nowoscia na plockim
rynku edukacyjnym
to bylo wielkim
atutem calego przedsiewziecia. Pozytywnie zaopiniowali go takze ploccy
radni
wladze miasta. Byl on takze
swoistym wyzwaniem dla nauczycieli,
którzy musieli zapoznac sie z nowymi
programami nauczania, podrecznikami przestawic sie na prace z mlodzieza mlodsza od licealnej. Juz po kilku
miesiacach
nauczyciele,
uczniowie
odnalezli sie w nowej sytuacji - mówil
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Krzysztof Wisniewski. W szkole w jezyku angielskim prowadzone byly takie przedmioty jak matematyka, chemia i biologia.
Obecnie w Gimnazjum funkcjonuje
szesc klas: po dwie pierwsze, drugie

i trzecie. Szkola wkrótce po ich uruchomieniu zyskala nowe pomieszczenia dydaktyczne. - Uczniowie od poczatku uczestniczyli w konkursach
olimpiadach, zdobywajac czolowe
miejsca. Na swoim koncie maja liczne
sukcesy sportowe
artystyczne. Gimnazjum jest takze liderem egzaminów
gimnazjalnych.
Jak
dotychczas
uczniowie
szkoly osiagaja wyniki
znacznie powyzej sredniej wojewódzkiej najlepsze wyniki sposród plockich gimnazjów - przedstawial sukce-
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sy gimnazjalistów Krzysztof Wisniewski.
Kolejne pieciolecie szkola rozpocznie z nadanym jej wlasnie sztandarem
i imieniem generala Józefa Hallera.
Ten wybór to inicjatywa nauczycieli
historyków z Gimnazjum nr 13.
W Plocku general Haller goscil trzykrotnie. Po raz pierwszy w czerwcu
1917 roku, nastepnie w lipcu 1919 roku. Ostatnia, trzydniowa wizyta miala
miejsce w sierpniu 1924 roku.
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