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Jum ta’ Ċelebrazzjoni 

 

Il-Jum ta’ Ċelebrazzjoni huwa okkażjoni li fiha nirrikonoxxu il-ħidma li tkun saret matul is-sena skolastika 

ta’ qabel.  

 

L-istudenti li jirċievu premju jkunu ħadmu bis-sħiħ u spikkaw matul is-sena ta' qabel, għal raġuni jew oħra. 

Iżda huwa mportanti li niftakru li l-ħajja tal-iskola hija ħafna aktar minn tiġrija għal xi premju, għalhekk, 

filwaqt li nifirħu mar-rebbieħa tal-premjijiet, ma rridux nagħtu importanza żejda lil din l-okkażjoni. Hemm 

ħafna tfal oħra li jaħdmu bil-għaqal bl-aktar mod konsistenti u għalkemm forsi dawn ma jirċievux premju, 

huma xorta ħaqqhom il-prosit tagħna.  

 

Il-premjijiet li jingħataw huma dawn:  

 

 Premju lil dawk l-istudenti li jikklassifikaw l-ewwel, it-tieni u t-tielet fis-sena fl-eżamijiet annwali 

jew l-eżami ta’ tmiem il-primarja fil-każ tat-tfal tas-sitt sena.  

 

 Premju għax-Xjenza lil student jew studenta minn kull sena, skond l-assessjar li jsir mill-għalliema 

tax-Xjenza.  

 

 Premju għall-Kreattività  lil student jew studenta minn kull sena. L-għalliema tal-Arti tinnomina lill 

dawn l-istudenti skond il-ħidma tagħhom matul is-sena.  

 

 Premju għall-isport  lil student jew studenta minn kull sena. L-għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika 

tinnomina lill dawn l-istudenti skond il-ħidma tagħhom matul is-sena.  

 

 Premju għall-Ħiliet Ħolistiċi – Kull għalliem/a jinnomina student jew studenta li tkun spikkat taħt 

kull aspett fil-klassi.  

 

 Premju għall-Impenn mogħti mill-Kunsill tal-Iskola. Dan jingħata lil żewġ studenti minn kull sena 

għall-impenn li huma jkunu wrew matul is-sena.  

 

 Il-Premju għall-Altruiżmu u Sens Ċiviku jingħata mill-Kunsill Lokali lil żewġ studenti minn kull 

sena li jkunu spikkaw f’dan il-qasam.  

 

 Il-Premju mill-Kappillan tal-Parroċċa jingħata lil dawk it-tfal li jiġu l-ewwel fl-eżami annwali tar-

Reliġjon jew fil-każ tat-tfal tat-Tielet Sena li dak it-tifel jew tifla li tkun spikkat f’dan is-suġġett.  

 

 Il-Premju tal-Kap tal-Iskola jingħata lil aħjar student jew studenta fl-iskola.  

 

 

Minn sena għal l-oħra jistgħu jiżdiedu jew jonqsu xi premjijiet.  

 

Filwaqt li dawn il-kriterji jistgħu ikunu suġġettivi, l-iskola tagħmel minn kollox biex tiżgura li l-premjijiet 

jingħataw bl-aktar mod ġust. Id-deċiżjoni professjonali tal-iskola hija finali f’dan ir-rigward.  

 


