Rok szkolny 2000-2001

 Pani Małgorzata Rzepa obejmuje stanowisko wicedyrektora szkoły.
 Liczba klas zwiększa się do dwunastu oddziałów.
 W harmonogram imprez i uroczystości szkolnych na stałe wpisują się:
o
o
o
o
o
o

Ślubowanie Klas Pierwszych,
Dzień Edukacji Narodowej,
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości,
zabawa andrzejkowa i karnawałowa,
obchody Dni Ziemi,
Dzień Sportu i Rekreacji.

 Koło teatralne GNAT rozpoczyna swoją działalność pod kierunkiem Pani Wandy
Markiewicz, Pani Grażyny Wrony i Pani Ireny Podgórskiej. Koło debiutuje
spektaklem konkursowym „Żona Modna” wystawianym na deskach GOK-u
w Piekoszowie i zajmuje I miejsce.
 Uczniowie, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Pietrzykowskiej rozwijają swe
umiejętności wokalne. Paulina Piotrowska oraz Aneta Gil, z klasy II b zajmują
I miejsce w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej GOK 2000.
 Szkolny Klub Dziennikarski „Mikrofon i Ekran” rozpoczyna swoją działalność
pod opieką Pani Anety Zimmer i ks. Mariana Fatygi.

 Powstaje Szkolny Klub Europejski, którego opiekunami zostają: Pani Aneta
Zimmer, Pani Anna Lasota i Pani Barbara Sarek. Reprezentanci klubu biorą
udział m.in. w:
o
o
o
o

obchodach Tygodnia Praw Człowieka (12.12. – 15.12.2000 r.),
konkursie plastycznym,
konkursie literackim,
quizie wiedzowym.

 Chętni uczniowie, wraz z opiekunami, po raz pierwszy wyjeżdżają na zieloną
szkołę nad morze, do miejscowości Mrzeżyno.

 Uzdolnieni, młodzi ludzie godnie reprezentują nasze gimnazjum w licznych
konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Do
wyróżniających się należą:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Paulina Piotrowska,
Aneta Gil,
Daria Stępień,
Aleksandra Grzyb,
Artur Lasek,
Marta Wijas,
Renata Detka,
Dominika Kocełuch,
Magdalena Malarczyk,
Zbigniew Snoch,
Anna Ciułek,
Sylwia Gołuch.

 Biblioteka szkolna nagradza za wzorowe czytelnictwo następujących uczniów:
o Anna Jaworska – uczennica klasy I d,
o Magdalena Łoniewska – uczennica klasy I d,
o Paulina Surma – uczennica klasy II a.
 W bieżącym roku szkolnym aktywnie uczestniczymy
konkursach, zawodach i uroczystościach, m.in.:
o
o
o
o
o
o
o
o

w różnorodnych

konkurs plastyczny na plakat – Europejski Rok Języków,
konkurs „Zabytki mojego regionu”,
Wojewódzka Olimpiada Biblijna ,
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Na Wschód od Bugu”,
Konkurs „PKO BP S.A. moim bankiem”,
Konkurs powiatowy z języka rosyjskiego,
konkurs na hasło lub wiersz pod hasłem „Przeciw uzależnieniom”,
turnieje piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowiny.

 Uczniowie są świadkami tworzenia się historii naszego gimnazjum. Wkrótce
zadecydują o wyborze patrona szkoły, spośród znanych postaci historycznych.
 Pani Grażyna Piotrowska (ucząca fizyki i matematyki), jako pierwszy nauczyciel
w naszej szkole, otrzymuje awans na nauczyciela dyplomowanego.
 Nauczyciele wyróżniający się pracą, po raz pierwszy otrzymują Nagrodę
Dyrektora.

