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"Cala Polska czyta dzieciom" w Tuplicach

10.06.2010

W dniu 09.06.2010r. funkcjonariusze PSG Olszyna na zaproszenie
Dyrekcji Zespołu Szkół w Tuplicach wzięli udział w ogólnopolskiej,
społecznej kampanii pod nazwą "Cała Polska czyta dzieciom". Celem
kampanii jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jak
również wśród ich rodziców. Funkcjonariusze Placówki w Olszynie oraz
inni zaproszeni goście czytali wybrane fragmenty opowiadań i bajek
uczniom w klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto
wzięli udział, jako członkowie jury, w Szkolnym Konkursie Pięknego
Czytania zorganizowanym przez Dyrekcję Szkoły dla uczniów. Komisja
wyłoniła zwycięzców konkursu na podstawie ogólnej oceny
poszczególnych kryteriów konkursu w kategorii klas 1 - 3 i 4 - 6 szkoły
podstawowej oraz klas 1 - 3 szkoły gimnazjalnej. Zdobywcy miejsc od I
do III w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe w
postaci  książek, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Funkcjonariusze Placówki SG w Olszynie zostali obdarowani
pisemnymi, pamiątkowymi podziękowaniami za udział w kampanii.
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