Rok szkolny 2002-2003

 Mamy już swojego patrona – rozpoczynamy kolejny rok nauki
w Gimnazjum nr 1 im. Stefana Żeromskiego.
 W harmonogram imprez szkolnych na stałe wpisuje się Konkurs
Recytatorski Prozy Stefana Żeromskiego, organizowany przez bibliotekę
szkolną.
 Pan Mirosław Leśniak zostaje powołany na Dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych w Piekoszowie.
 Wicedyrektorem ds. gimnazjum zostaje Pani Barbara Karyś.
 Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów i określa priorytety pracy:
o
o
o
o
o

profilaktyka uzależnień,
promowanie zdrowego stylu życia,
rozwijanie i tworzenie tradycji szkoły,
poznanie Konwencji Praw Dziecka,
integracja z Unią Europejską.

 Pani Elżbieta Sikora, pedagog szkolny, jak co roku organizuje zajęcia
adaptacyjne dla klas I.
 Sklepik Uczniowski, pod opieką Pani Haliny Brożek, rozpoczyna swoją
działalność.
 Nasi młodzi i zdolni redaktorzy wydają kolejne numery Gimbudy.
 Biblioteka szkolna organizuje Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana
Twardowskiego.
 Po raz pierwszy, nasz nauczyciel – Pani
Nagrodę Wójta.

Barbara Karyś – otrzymuje

 W związku z przygotowaniami wejścia Polski do UE, nasi uczniowie:
o 28 listopada 2002 r., pod opieką Pani Barbary Sarek i Pani Anety
Zimmer, jadą do Sejmu RP,
o Szkolny Klub Europejski przygotowuje cykl imprez pod hasłem: Polska
w Unii Europejskiej.
 Uczniowie odnoszą kolejne sukcesy sportowe:
o III miejsce w Finale Wojewódzkim o Puchar Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt,
o udział w meczu piłki nożnej z I-ligowym klubem niemieckim Energi
Cottbus.
 Uczennica klasy III b – Daria Stępień – zostaje finalistką wojewódzkiego
konkursu biologicznego.
 Koło teatralne GNAT otrzymuje Nagrodę Gminną za najlepszy scenariusz.
 „Najlepsi z najlepszych” w roku szkolnym 2002-2003:
– wyróżniający się uczniowie:
o Daria Stępień, kl. III b – średnia ocen: 5,86
o Anna Piotrowska, kl. II f – średnia ocen: 5,85
o Monika Fortunka, kl. III b – średnia ocen: 5,79
o Stanisław Bartos, kl. III b – średnia ocen: 5,72
o Agata Nowak, kl. II c – średnia ocen: 5,69
– wyróżniające się klasy:
o IIIb, średnia ocen: 4,30, wychowawca – Pani Małgorzata Osińska–Wijas,
o IIIc, średnia ocen: 4,25, wychowawca – Pani Małgorzata Dudzik,
o IIIa, średnia ocen: 4,04, wychowawca – Pani Ilona Krajewska.

