Rok szkolny 2010-2011



16.09.2010 r. gimnazjum odwiedzają przedstawiciele Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Prezes stowarzyszenia
– p. Dionizy Krawczyński wygłasza prelekcję na temat działalności
partyzanckiej na terenie gminy Piekoszów podczas II wojny światowej.



Jak co roku, pod koniec września uczniowie włączają się do akcji
„Sprzątanie świata”. Tym razem hasło przewodnie brzmi: „Chrońmy
bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Gimnazjaliści, na lekcjach
wychowawczych porządkują najbliższy teren wokół szkoły.



13.10.2010 r. odbywa się Ślubowanie klas I – najmłodsi uczniowie
zostają uroczyście przyjęci w poczet gimnazjalistów.



W dniach 25 – 29.10.2010 r. w naszym gimnazjum prowadzona jest akcja
pt. „Tydzień dla zdrowia”. Zespół koordynujący, pod przewodnictwem
pani pedagog Elżbiety Sikory, organizuje uczniom konkursy, spotkania
z przedstawicielami służby zdrowia, pogadanki na temat jego ochrony.
Gimnazjaliści wyjątkowo aktywnie i zdrowo spędzają tydzień w szkole.



Przed świętami bożonarodzeniowymi uczniowie, pod kierunkiem
p. Grzegorza Kumańskiego przygotowują i prezentują montaż słowno –
muzyczny pt. „Jasełka na wesoło”.



W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjum realizuje projekt pt. „Człowiek to
brzmi dumnie” – w poszukiwaniu autorytetów moralnych. Młodzież
z klas II, pod czujnym okiem wychowawców przygotowuje i prezentuje
montaże słowno – muzyczne na temat następujących postaci: Janusz
Korczak, Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Jan Twardowski, Irena
Sendlerowa, marszałek Józef Piłsudski.



17.02.2011 r. uczniowie uczestniczą w spotkaniu walentynkowym,
przygotowanym przez p. Iwonę Kuban. Hasłem przewodnim spotkania jest
„Miłość w literaturze”. Uczniowie prezentują scenki miłosne z literatury
różnych epok – od czasów Zeusa i Hery po współczesnego Harrego
Pottera.



W kwietniu gimnazjaliści przyłączają się do gminnego konkursu
wielkanocnego, zorganizowanego przez świetlicę w Jaworzni pt. „Pisanki,
kraszanki, zajączki, baranki” i
pod kierunkiem p. Ewy Zaród
przygotowują prace plastyczne i literackie.



Klasa III a organizuje apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – pod
okiem swego wychowawcy i zarazem nauczyciela historii – p. Małgorzaty
Cierpiały.



29 kwietnia odbywa się (już po raz trzeci) międzyszkolny Konkurs Pieśni
i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej. Oprócz naszych uczniów talenty
swe prezentują gimnazjaliści z Jaworzni, Zajączkowa, Nowin, Oblęgorka.



20 czerwca zorganizowana zostaje uroczystość pt. „Uczniowie
Rodzicom”.
Tym
razem
gościmy
marszałka
województwa
świętokrzyskiego – p. Adama Jarubasa oraz przedstawicieli władz gminy
Piekoszów – Wójta Tadeusza Dąbrowę i Przewodniczącego Rady Gminy
– p. Jana Ciszka.



Najwyższe indywidualne średnie uzyskują w bieżącym roku szkolnym:
o
o
o
o
o

Dominika Szafulska, kl. III c – średnia 5.87
Magdalena Dąbek, kl. III c – średnia 5.86
Karolina Wijas, kl. III c – średnia 5.8
Katarzyna Ziętal, kl. III c – średnia 5.8
Anna Foksa, kl. III c – średnia 5.73.



Uczniem Roku zostaje Magdalena Dąbek z klasy III c.



Najlepiej na tle klas wypada III c, ze średnią 4.9 – wychowawca
p. Małgorzata Rzepa.



Egzamin gimnazjalny najlepiej piszą:
o Magdalena Dąbek, kl. III c – 135 pkt.
o Klaudia Dzwonek, kl. III a – 123 pkt.
o Szymon Habera, kl. III d – 122 pkt.



Najwyższym wynikiem z egzaminów może pochwalić się klasa III c
– zdobywa 86,75 pkt.

