
 

Rok szkolny 2005-2006 
 

 

 

 
 Po raz drugi powstaje klasa złożona z samych chłopców – wychowawcą 

zostaje Pan Jarosław Haczkiewicz. 

 

 Prężnie działa Szkolny Klub Europejski. Jego członkowie: 

 

o  przystępują do konkursu pt. „ Z klasy do kasy”, zorganizowanym przez   

Gazetę Wyborczą. Uczniowie inwestują na giełdzie fikcyjne pieniądze  

        i zajmują 12 miejsce na 550 zespołów z całego regionu, 

o  organizują cykl imprez o zasięgu wojewódzkim, pod hasłem „Wieś 

     Europejska”, 

o  biorą udział w wojewódzkim konkursie pt. „Region w multimediach”. 

 

 Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze organizuje  II Geologiczny Rajd 

PTTK. Jego uczestnicy zwiedzają zabytki Kielc, następnie mają możliwość 

wykazania się w konkursie krajoznawczym o regionie. 

 

 Wychowankowie świetlicy aktywnie reprezentują szkołę w społeczności 

lokalnej. Biorą udział w: 

 

o konkursach plastycznych organizowanych przez GOK pt. „Nastroje 

świąteczne”, 

o konkursie powiatowym pod patronatem PCK pt. „Stop uzależnieniom”, 

o konkursie gminnym  pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 

o konkursie wiedzy ogólnej „Omnibus szkolny”. 

 

 Samorząd Uczniowski przygotowuje konkurs pt. „Uczeń Roku” – 

zwycięzcą zostaje Tomasz Malarczyk z klasy III d. 

 

    Pani pedagog, we współpracy ze stowarzyszeniem „Nadzieja  Rodzin”  

     i PP –P w Piekoszowie, organizuje zajęcia warsztatowe dla klas  II-III.  

 

 Świetlica szkolna przyłącza się do akcji charytatywnej i organizuje zbiórkę 

żywności dla zwierząt ze schroniska w Dyminach. 

 



 13.03. 2006 r. Pani dyrektor Barbara Karyś inauguruje na terenie biblioteki 

Tydzień Kultury Języka Polskiego. 

 

 Rodzice gimnazjalistów biorą udział w ankiecie pt. „Znam szkołę, do 

której uczęszcza moje dziecko”. Celem ankiety jest zebranie informacji na 

temat znajomości szkoły przez rodziców. 

 

 LOP podejmuje działania związane z realizacją projektu pt. „Bądźmy 

ekologami”. Ma on na celu utrwalenie wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska. 

 

 Gimnazjaliści oglądają w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach sztukę 

pt. „Samotni w tłumie”,  wystawioną przez Narodowy Teatr Edukacyjny 

im. A. Mickiewicza z Wrocławia. 

 

 Na terenie biblioteki zorganizowany zostaje wieczór poświęcony Agnieszce 

Osieckiej. Uczniowie przygotowują na tę okazję montaż słowno – muzyczny 

z użyciem tekstów artystki. 

 

 W roku szkolnym 2005-2006 egzaminy gimnazjalne najlepiej piszą: 

 

o  Wojciech Baran, kl. III d – 95 pkt. 

o  Tomasz Malarczyk, kl. III d – 90 pkt. 

o  Bartłomiej Jakubowski, kl. III f – 90 pkt.  

o  Paulina Widłak, kl. III f – 85 pkt.  

 

 

 

 
 


