
 

Rok szkolny 2009-2010 
 

 

 
 

 W ramach wyróżnienia przez Wójta Gminy Piekoszów projektu pt. „Bądź 

aktywny  w świetlicy szkolnej”, wychowawcy świetlicy organizują swym 

podopiecznym: 

  

o zajęcia grantowe o charakterze: plastycznym, teatralnym, 

informatycznym, psychologiczno – pedagogicznym, 

o wyjazdy do kina na filmy pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” oraz „Rok 

2012”, 

o tygodniowy wyjazd na obóz sportów zimowych do Niedzicy. 

 

 Nauczyciele gimnazjum: Pani Agnieszka Miśkiewicz, Pani Małgorzata 

Cierpiała, Pani Ewa Zaród i Pan Grzegorz Kumański, wraz z uczniami 

przygotowują inscenizację słowno – muzyczną pt. „Spotkanie 

bożonarodzeniowe”. 

 

 Wzorem poprzednich lat, nasze gimnazjum przyłącza się do akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie, pod kierunkiem 

wychowawców świetlicy przygotowują piękne ozdoby świąteczne. Przed 

Bożym Narodzeniem zorganizowany zostaje kiermasz wykonanych ozdób. 

 

 W dniach 8 – 13 marca 2010 r. odbywa się Tydzień Kultury Języka 

Polskiego, pod hasłem: JĘZYK I KULTURA: Mądrość – Wrażliwość – 

Głębia. W związku  z jego obchodami: 

 

o odbywa się konkurs dla klas III pt. „Nasz język piękny  i bogaty”, 

o zorganizowany zostaje konkurs pod nazwą „Ksiądz Twardowski i jego 

spojrzenie  na  Boga”. 

 

 Gimnazjaliści, wraz z nauczycielami: Panią Marzeną Kwiecień, Panią Anną 

Pilkiewicz  i Panią Anną Kmiecik, organizują przedświąteczną zbiórkę 

żywności dla osób potrzebujących i przekazują ją do Caritasu. 

 

 Podczas ferii, grupa uczniów, pod opieką Pani Agnieszki Miśkiewicz, 

przebywa   w Lipniku – na rekolekcjach połączonych z wypoczynkiem. 



 W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie chętnie biorą udział w różnorodnych 

konkursach o charakterze plastycznym: 

 

o KALIGRAMY 2010, 

o konkurs  na kartkę świąteczną, zabawkę choinkową i życzenia świąteczne               

w języku obcym, 

o konkurs  na najpiękniejszą palmę wielkanocną, 

o konkurs  gminny strażacki pt. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak 

chętnie rękę poda”, 

o konkurs  powiatowy pt. „Moda na niepalenie”,  

o konkurs  ogólnopolski pt. „Mój region w Europie”. 

  

 21 maja 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Stefana Żeromskiego                                

w Piekoszowie ma  miejsce  uroczystość 10-lecia działalności edukacyjnej 

i wychowawczej szkoły. Koordynatorem uroczystości jest  pani Małgorzata 

Pietrzykowska. Młodzież gimnazjalna prezentuje montaż słowno – 

muzyczny poświęcony osobie patrona  i historii szkoły.  

Uroczystą akademię uświetnia obecność zaproszonych gości, m.in. władz 

gminnych, kuratoryjnych, kościelnych, Dyrekcji szkoły, Grona 

Pedagogicznego, sponsorów uroczystości,  rodziców  i  uczniów. 

 

 Najwyższe średnie w roku szkolnym 2009/2010 uzyskują: 

 

o Karina Kotwica, kl. III f – średnia 5.68 

o Dorota Bębacz, kl. III e – średnia 5.63 

o Rafał  Kumański, kl. III c – średnia 5.62 

 

 Uczniem Roku zostaje Rafał Kumański z klasy III c. 

 

 Najlepszą klasą okazuje się II c – średnia ocen: 4,42; wychowawca                          

– p. Małgorzata Rzepa. 

 

 Wysoką punktacją z egzaminów mogą pochwalić się w tym roku: 

 

o Rafał Kumański, kl. III c – 128 pkt.     

o Łukasz Jankowicz, kl. III c – 125 pkt. 

o Kinga Krawczyk, kl. III a – 123 pkt. 

o Anna Łoniewska, kl. III a – 123 pkt. 

 

 Najlepiej na egzaminach wypada klasa III a – zdobywa 85,40 pkt. 

 
 


