Rok szkolny 2001-2002

 Liczba klas wzrasta do 19 oddziałów, a tym samym powiększa się Grono
Pedagogiczne.
 W bieżącym roku zostaje utworzonych aż siedem klas pierwszych
(od A-G).
 We wrześniu, grupa uczniów, pod opieką Pani Elżbiety Sikory wyjeżdża na
tygodniową, zagraniczną wycieczkę. Gimnazjaliści zwiedzają następujące
państwa: Austrię, Lichtenstein, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Szwajcarię.
 Szkolny Klub Dziennikarski, pod opieką Pani Barbary Sarek, Pani
Karoliny Zapały i Pani Anety Zimmer, zaczyna wydawać miesięcznik
szkolny Gimbuda.
 Po raz pierwszy
identyfikatorów.

uczniowie

zostają

zobowiązani

do

noszenia

 Rok upływa pod hasłem „Nasz Patron – Stefan Żeromski” i poświęcony
jest przygotowaniom do uroczystości nadania szkole imienia. W związku
z tym uczniowie starają się poznać bliżej człowieka, związanego z ziemią
świętokrzyską, poprzez organizację i udział w:
o
o
o
o

rajdzie szlakiem Stefana Żeromskiego: Śladami Żeromskiego,
konkursie literackim: Życie i twórczość Stefana Żeromskiego,
konkursie plastycznym: Portret Stefana Żeromskiego,
dekorowaniu szkoły do uroczystości nadania jej imienia, konkursie
muzycznym ( piosenka o szkole).

 Uczennica klasy III b – Justyna Radlica – zajmuje I miejsce
w ogólnopolskim konkursie Lipa 2001.
 Uczniowie reprezentują szkołę w
Gimnazjalnych Klubów Europejskich.

I

Świętokrzyskim

Festiwalu

 W szkole ma miejsce duża impreza sportowa MINIMUNDIAL 2002. Nasi
uczniowie wygrywają mecz towarzyski w Ostrowcem Świętokrzyskim, 2:1.
W nagrodę wyjeżdżają do Niemiec, na tygodniowy obóz sportowy.
 Powołano grupę nauczycieli odpowiedzialnych
uroczystości nadania szkole imienia. Są to:
o
o
o
o
o
o

za

przygotowanie

Dyrekcja szkoły,
Pani Aneta Zimmer,
Pani Małgorzata Osińska-Wijas,
Pani Małgorzata Kobiec,
Pani Małgorzata Pietrzykowska,
Ks. Marian Fatyga.

 W przygotowaniach uroczystości szkołę wspierają:
o Pan Sławomir Cieśliński funduje tablicę pamiątkową,
o Panowie Stanisław i Bogusław Porzucek są autorami i sponsorami
wyrzeźbionego popiersia przyszłego patrona,
o Pani Barbara Głowala maluje portret Stefana Żeromskiego.
 Rada Rodziców funduje Sztandar Szkoły.
 21 maja odprawiona zostaje uroczysta Msza Święta, podczas której
poświęcony zostaje Sztandar Szkoły.
 22 maja odbywa się Uroczystość Nadania Szkole imienia Stefana
Żeromskiego, w której uczestniczą nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni
goście.
 Uczniowie klas III po raz pierwszy przystępują do
gimnazjalnego i stają przed decyzją o wyborze szkoły średniej.

egzaminu

