Rok szkolny 2008-2009

 Szkolny Klub Dziennikarski odwiedza redakcję „Echa Dnia”. Uczniowie
mają okazję zapoznać się z pracą fachowców.
 Powstaje Klub Miłośników Książki. Pod opieką Pani Iwony Kuban
uczniowie rozwijają swe zdolności recytatorskie, pisarskie, czytelnicze,
plastyczne.
 Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczyna swoją działalność pod opieką Pani
Moniki Michalskiej–Rębosz oraz Pani Karoliny Zapały. Podopieczni koła:
o cyklicznie uczestniczą w akcjach charytatywnych (pomoc w pakowaniu
towarów w marketach na terenie Kielc, zbieranie pieniędzy do puszek
kwestorskich)
o współpracują z fundacją SPRION.
 Uczniowie klasy Ie i If, pod opieką Pani Anity Halaby biorą udział w akcji
charytatywnej pt. „Dzieci dzieciom” – zbierają maskotki i pieniądze dla
wychowanków Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach.
 Pod kierunkiem Pana Grzegorza Kumańskiego powstaje zespół
instrumentalno – wokalny „Bez nazwy”, który towarzyszy imprezom
organizowanym w naszej szkole.
 Prężnie działa Koło Turystyczne. Jego podopieczni biorą udział w :
o konkursie plastycznym pt. „Wymarłe zwierzęta wodne”, połączonym
z wystawą,
o prezentacji multimedialnej: „Moja mała Ojczyzna”,
o 3 rajdach: Karczówka – Janów, Oblęgorek – Góra Perzowa, Piekoszów –
Podzamcze – Micigózd.
 Gimnazjaliści reprezentują szkołę w Konkursie Pieśni i Poezji
Patriotycznej i Żołnierskiej, zorganizowanym przez naszych nauczycieli
(Pani Małgorzata Cierpiała, Pani Karolina Zapała, Pani Katarzyna Lis oraz
Pani Małgorzata Sarbian) po raz pierwszy w GOK-u w Piekoszowie.

 Uczniowie, pod opieką Pani Moniki Michalskiej–Rębosz, Pani Karoliny
Zapały i Pana Grzegorza Kumańskiego, przygotowują w GOK-u
w Piekoszowie wernisaż poświęcony pamięci Jana Pawła II. Wystawę
uświetnia koncert poetycki w wykonaniu naszych wolontariuszy.


Projekt pt. „Bądź aktywny w świetlicy szkolnej”, napisany przez
wychowawców świetlicy: Panią Małgorzatę Pietrzykowską, Panią
Małgorzatę Kobiec i Panią Ewę Zaród, zostaje wyróżniony przez Wójta
Gminy Piekoszów.

 Finalistkami wojewódzkiego konkursu z języka rosyjskiego zostają:
Aleksandra Brożek (kl. III b), Ewa Szcześniak (kl. II a), Anna Łoniewska
(kl. II a), Sandra Anghel (kl. III f).
 Najlepsze średnie w roku szkolnym uzyskują:
o
o
o
o
o
o
o

Sylwia Jarząbek, kl. III d – średnia 5,7
Izabela Smolarczyk, kl. III a – średnia 5,56
Wojciech Jakubowski, kl. III e – średnia 5,56
Magdalena Kozieł, kl. III b – średnia 5,50
Jagoda Marszałek, kl. III a – średnia 5,44
Katarzyna Kowalczyk, kl. III a – średnia 5,44
Aleksandra Brożek, kl. III b – średnia 5,44.

 Najwyższą średnią osiąga klasa I c – 4,5, której wychowawcą jest Pani
Małgorzata Rzepa.
 Uczniem roku szkolnego 2008/2009 zostaje Aleksandra Brożek
z klasy III b.
 Po raz pierwszy gimnazjaliści przystępują do egzaminu z języka obcego.
 Najwyższą ilość punktów ze wszystkich 3 części egzaminu gimnazjalnego
uzyskują:
o
o
o
o
o


Klaudia Aksamit, kl. III d – 135 pkt.
Aleksandra Brożek, kl. III b – 134 pkt.
Jagoda Marszałek, kl. III a – 131 pkt.
Karolina Gos, kl. III e – 131 pkt.
Wojciech Jakubowski, kl. III e – 131 pkt..

Najlepiej egzaminy pisze klasa III f – zdobywa 83,18 pkt.

