Rok szkolny 2003-2004

 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, pod opieką Pana Grzegorza
Opary i Pani Jolanty Lewandowskiej, rozpoczyna swoją działalność (wpis
do ewidencji Stowarzyszeń Starosty Kieleckiego pod nr 48).
 W harmonogram imprez szkolnych wpisują się na stałe:
o
o
o
o
o

Ślubowanie Klas Pierwszych,
Święto Niepodległości,
Dzień Chłopaka,
Wigilia Klasowa,
Mikołajki.

 Klasy są bardzo liczne – klasa 1f, której wychowawcą jest Pani Anna Lasota,
liczy 31 uczniów.
 Uczniowie po raz pierwszy uczestniczą w akcjach społecznych takich, jak:
Góra Grosza i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 Na terenie szkoły rozpowszechniane są ciekawe akcje, np. Dzień bez
wulgaryzmu, pod hasłem: Nie pozwól, aby twoje usta zarosły chwastami.
 W bibliotece szkolnej odbywa się spotkanie uczniów z kieleckim regionalistą
– Panem Zbigniewem Chodakiem na temat: „Czy znasz swój region?”.
 Pani pedagog organizuje wyjazd uczniów klas III do Centrum Targowego
w Kielcach na giełdę szkół ponadgimnazjalnych.
 Świetlica szkolna organizuje Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Zaczarowany
świat dziecka”.
 W ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi, odbywają się spotkania
z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie
(np. wigilia).

 Uczniowie dbają o ekologię – przyłączają się do zbiórki baterii, prowadzonej
przez Organizację Odzysku REBA.
 W czasie ferii zimowych gimnazjaliści korzystają z zajęć sportoworekreacyjnych organizowanych w szkole (tenis stołowy, siatkówka,
koszykówka, piłka nożna).
 Troje uczniów klasy I d, członków Szkolnego Klubu Europejskiego,
reprezentuje go na Festiwalu Gimnazjalnych Klubów Europejskich
Sokrates Comenius – Europejski Kalejdoskop – 07.06.2004 r..
 Pedagog szkolny prowadzi akcję pod hasłem „Nie ryzykuj!”. Ma ona na
celu uświadomienie uczniom szkodliwości sięgania po alkohol, papierosy,
narkotyki, itp. (warsztaty, prezentacje artystyczne w dniach 14.04. – 22.05).
 Wychowawcy biblioteki i ks. M. Fatyga organizują spotkanie z Panem
Piotrem Michalcem – Dyrektorem Generalnym Radia Plus.
 W Gminnym Ośrodku Kultury odbywa się po raz pierwszy impreza
Uczniowie – Rodzicom (przygotowana przez koło teatralne GNAT
i podopiecznych biblioteki).
 Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze rozpoczyna swoją działalność
pod opieką Pana Grzegorza Kumańskiego i Pana Jacka Zajkowskiego.
 Wychowawcy świetlicy szkolnej nawiązują
Niepełnosprawnych Caritas w Piekoszowie.

współpracę z

 „Najlepsi z Najlepszych” w roku szkolnym 2003-2004:
– laureaci konkursów przedmiotowych:
o Paulina Ciszek, kl. III c – język rosyjski
o Anna Piotrowska, kl. III f – matematyka
– najlepsi uczniowie:
o Anna Piotrowska, kl. III f – średnia ocen: 5,78
o Agata Nowak, kl. III c – średnia ocen: 5,71
o Paulina Ciszek, kl. III c – średnia ocen: 5,64
o Małgorzata Figiel, kl. III a – średnia ocen: 5,57.
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