Rok szkolny 2004-2005

 Powstaje pierwsza „męska” klasa – wychowawcą zostaje Pan Jacek Zajkowski.
 Rozpoczyna działalność Szkolne Koło PCK. Odbywają się zajęcia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, przestrzegania higieny osobistej, zasad racjonalnego
odżywiania.
 Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele geografii organizują I Rajd Geologa do
Chęcin oraz wycieczkę do Bałtowa i Krzemionek Opatowskich .
 Uczniowie kolędują w środowisku lokalnym – przygotowują spektakl słowno –
muzyczny pt. Kolędnicy i prezentują go w GOPS-ie, Urzędzie Gminy,
Środowiskowym Domu Samopomocy w Piekoszowie.
 Wychowawcy świetlicy, wraz z wychowankami odwiedzają wystawę prac twórcy
ludowego Jana Bernasiewicza, zorganizowaną w GOK-u w Piekoszowie.
 W szkole odbywają się akcje roczne pt. Szkoła bez przemocy, agresji i zła oraz
Prawa człowieka – prawa dziecka.
 Szkoła nawiązuje współpracę z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
 Uczniowie poznają życie i twórczość pisarza kieleckiego – Pana Zbigniewa
Rogali, na spotkaniu zorganizowanym w naszej szkole.


Jak co roku, wychowawcy biblioteki organizują swoim czytelnikom konkurs ze
znajomości treści lektury „Opowieść wigilijna” K. Dickensa.

 Uczennica klasy III f – Katarzyna Ściegienna – zostaje laureatką
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Stefana Żeromskiego
w Podzamczu Chęcińskim.

III

 W ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie przygotowują inscenizację pod hasłem
Sąd nad książką, która wystawiona zostaje na terenie biblioteki.
 Wychowankowie oraz wychowawcy świetlicy zakładają stronę internetową
świetlicy szkolnej.

 Szkolny Klub Europejski przygotowuje cykl imprez o zasięgu powiatowym
„Prawie Europejczycy”. Zorganizowane zostają konkursy: plastyczny, wiedzowy,
multimedialny i piosenki obcojęzycznej.
 Szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Zachowaj
trzeźwy umysł. W ramach akcji odbywają się
o liczne konkursy literackie,
o konkurs plastyczny,
o quiz tematyczny,
o festyn rekreacyjno-sportowy,
o I Gminny Rajd Pieszy pod hasłem Zachowaj trzeźwy umysł, trasą: Jaworznia –
Jaskinia Piekło – Jaworznia, zorganizowany przez Koło Turystyczne.
 Uczniowie organizują zbiórkę kocy i karmy dla Schroniska Bezdomnych
Zwierząt w Dyminach.
 Gimnazjaliści biorą udział w zajęciach profilaktycznych, prowadzonych przez
pracowników stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
 Uczniowie uczestniczą w powiatowym konkursie plastyczno-fotograficznym
Woda darem natury.
 Do kalendarza wydarzeń szkolnych, z inicjatywy Pani Karoliny Zapały, na stałe
wpisuje się wycieczka klas III do Oświęcimia.


Finaliści i laureaci konkursów na etapie wojewódzkim, ogólnopolskim:

o
o
o
o
o
o

Damian Czarnecki, kl. III b – język polski
Katarzyna Ściegienna, kl. III f – biologia
Kamil Pałos, kl. III f – język niemiecki
Piotr Dzwonnik (kl. I e), Patrycja Kotwica (kl. III c), Paulina Dudek
(kl. II b) – Turniej Wiedzy Ekonomicznej
Marta Kieza, kl. II e – II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki
Obcojęzycznej
Paweł Kusiński, kl. I c – II miejsce dla najlepszego aktora przeglądu „Złota
maska”.

 „Najlepsi z Najlepszych” w roku szkolnym 2004-2005:
o Piotr Dzwonnik, kl. I e – średnia ocen: 5,66
o Anna Zapała, kl. III a – średnia ocen: 5,6
o Katarzyna Ściegienna, kl. III f – średnia ocen: 5,6.

