
Nominacja do tytułu „Bohater Szkoły” dla ucznia klasy 7c Pawła Mrozka 

 

Paweł Mrozek to niezwykła osoba. Jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma wspaniałą 

frekwencję. Na tle klasy wyróżnia się swoimi ocenami. Przede wszystkim jednak jest bardzo 

uczynny i koleżeński. To dobry duch klasy 7c. Opiekuje się niepełnosprawnymi kolegami, 

pomaga im podczas lekcji, pilnuje podczas przerw, żeby trafili pod właściwą salę. Paweł to 

uczeń, który zawsze wszystko wie, chętnie każdemu pomoże – można się do Niego zgłosić  

w każdej sprawie – zarówno związanej ze szkołą, jak i z innymi kwestiami.  

Paweł angażuje się w wiele zadań związanych ze szkołą - jest członkiem Samorządu 

Uczniowskiego, reprezentuje klasę i szkołę w wielu konkursach i zawodach sportowych.  

W wolnych chwilach uprawia sport, czyta książki. Angażuje się w organizowanie różnego 

rodzaju imprez i udziela się społecznie. Jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wolontariusz zebrał 

imponującą kwotę ponad 10000 zł! Poza tym bardzo pomógł w zorganizowaniu całego 

przedsięwzięcia na szczeblu szkolnym: był koordynatorem i razem z Panem Maciejem 

Rinkiem, "werbował" wolontariuszy. Był bardzo aktywny, pomocny i twórcy. Wciąż 

zaskakiwał nowymi pomysłami. Zaangażował się również  w pracę Sztabu # 3687, który 

znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, z 

którym nasza szkoła współtworzy Finał. Jest jednym z administratorów facebookowej strony 

"Murem za Owsiakiem". Zdobył dla naszej szkoły podziękowania osobiście podpisane przez 

dyrygenta Orkiestry Pana Jerzego Owsiaka.  

Przypieczętowaniem sukcesów Pawła jest zostanie stypendystą „Mazowieckiego 

programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja  

w człowieka” w roku szkolnym 2020/2021. Projekt „Mazowiecki program stypendialny dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 

2020/2021 skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz  liceów 

ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.  

Uważamy, że Jego postawa i osobowość pozwalają nadać Mu zaszczytny tytuł Bohatera 

Szkoły.  
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