Każdy
z
nas
tęskni
za
dzieciństwem...
A 1 czerwca to idealny dzień, aby chociaż na chwilę
powrócić do czasów beztroski. Z okazji Dnia Dziecka
uczniowie z Koła Kultury Żywego Słowa przedstawili
humorystyczne scenki o relacjach międzyludzkich
oraz - w nieoczekiwanej konwencji - baśń pt.
"Kopciuszek".
Humorystyczne scenki rodzajowe

Scenki z „Kopciuszka”

Natomiast Samorząd Uczniowski przygotował na
ten dzień bogatą ofertę warsztatów edukacyjnych każdy uczeń mógł wybrać zajęcia, w jakich będzie
uczestniczył. Do wyboru były: warsztaty chemiczne,
fizyczne, pierwszej pomocy, quilingu (kwiaty
i ozdoby z pasków papieru), warsztaty w pracowni
"PoCoMiTo" (biżuteria metodą decoupage, tworzenie
ramek do zdjęć), warsztaty gier planszowych,
warsztaty gier karcianych i bitewnych, taniec
nowoczesny i hip-hop w Skorp Dance Studio,
zajęcia sportowe - piłka koszykowa, piłka siatkowa,
taekwondo oraz warsztaty filmowe (komedia,
horror, dramat wojenny, film akcji, komedia
romantyczna, thriller, film szpiegowski i film
biograficzny)

Warsztaty fizyczne

Warsztaty chemiczne

Gry gier planszowych

Warsztaty gier karcianych i bitewnych

Zajęcia w pracowni „PoCoMiTo”

Warsztaty pierwszej
pomocy

Quiling – kwiaty
i ozdoby
z pasków
papieru
Nauka hip-hopu
w Skorp Dance
Studio

Siatkówka

Taniec nowoczesny

Warsztaty taekwondo

Baśnie, bajki, legendy - znamy je od lat, są elementem naszego dzieciństwa, budują naszą
tożsamość. Kto z nas nie słyszał o Królewnie Śnieżce czy Kopciuszku? Dziewczynki marzą
o Królewiczach, chłopcy o Królewnach - potem z tych marzeń wyrastamy, ale niewątpliwie
z pewną nostalgią myślimy o dawnych złudzeniach. Walka dobra ze złem, opowieść o wielkiej
miłości czy poświęceniu - to główne motywy baśni i bajek, które czynią je utworami
niezwykle uniwersalnymi, ponadczasowymi.

Autorzy spektaklu, wybierając do
inscenizacji konkretny tekst, kierowali
się
sympatią
do
autora,
wspomnieniami, ale też podświadomie
- sugerowali własnymi marzeniami,
tym, co dla nich ważne. Inscenizacje
bajek - dość zresztą swobodne stanowiły
jednocześnie
pożegnanie
klasy
3w,
która
w
większości
odpowiadała za realizację pomysłu,
z trzema latami gimnazjum :)
Nad całością czuwała polonistka pani Marta Domańska.

Do obejrzenia spektaklu
zaprosiła publiczność
Ada Jabłońska

Konferansjerzy –
Jola Konstantinow i Szymon Rostek

„Ali Baba”

Wystąpili:
Mardżana - Basia Lewandowska,
Ali Baba – Michał Romanowski
Herszt zbójców – Kacper Krysiak

„Kopciuszek”
Wystąpili:
Ada Falenta
(Kopciuszek), Ola
Dolińska (Macocha),
Zuzia Goszczyńska
i Zuzia Kmiecińska
(Siostry), Martyna
Ostrowska (Wróżka),
Mikołaj Sawicki
(Książę), Adam
Białęcki i Kacper
Krysiak (Strażnicy)

„KopciuszeK”

Narrator
Kuba Knapiński

„Czy to bajka” Marii Konopnickiej w interpretacji Marysi
Sadowskiej – wiersz o urokliwych krasnoludkach stanowił
przejście do kolejnej scenki, którą była „Królewna Śnieżka”.

W scence wystąpili: Królewna Śnieżka – Weronika Witkowska,
Królowa – Weronika Piotrowska, Lustereczko – Marysia Sadowska,
Książę – Adam Białęcki, Myśliwy – Michał Romanowski, Krasnale –
Ola Kociuber, Ada Jabłońska, Weronika Zwierew i Bartek Ziółkowski

„Śpiąca Królewna,
czyli o Królewiczu, który wyszedł
po zapałki” Sławomira Mrożka –
scenka rozmowy Śpiącej Królewny
(Iza
Dzitowska)
i
Królewicza
(Maciek Andrzejczyk) na temat
ich niepewnej przyszłości.

„Oskar i Pani Róża” - powieść Schmitta to
historia śmiertelnie chorego Oskara (Maciek
Andrzejczyk) i jego opiekunki Róży (Marlena
Jasińska). Rozmowy bohaterów – o życiu,
miłości, śmierci – pozwalają Oskarowi
poczuć, czym jest dorosłość. To dzięki Róży
Oskar zdecyduje się ostatecznie, na co przez
długi czas brakowało mu odwagi, na
rozmowę z Peggy (Marysia Sadowska).

Spektakl zakończył fragment bajki „Anastazja”.
Wystąpili:
Anastazja Iga Szabat
Cesarzowa Julia Stolpa
Dymitr Janek Gutkowski
Volodya Rafał Łoniewski

Oprawę
muzyczną
spektaklu
stanowiły
piosenki: „Puszek okruszek” w wykonaniu
Martyny Małeckiej, „Konik na biegunach”,
którą zaśpiewały w duecie Zuzia Goszczyńska
i Martyna Małecka oraz „Read all about it”
w interpretacji Karoliny Szparadowskiej przy
fortepianowym
akompaniamencie
Mileny
Przybyszewskiej.

Instrumentaliści: Zuzia Goszczyńska (gitara),
Michał
Romanowski
(perkusja),
Maciek
Andrzejczyk (gitara) i Mikołaj Sawicki (gitara)

W piątek, 19 VI 2015 r. w auli szkolnej
uczniowie klas 1a1, 1a2, 1a3, 1c, 1j, 2z, 3w i 3z
uczestniczyli w spotkaniu z panią prawnik Joanną
Domańską, która opowiadała młodzieży o zawodzie
prawniczym
i
stosowaniu
prawa
w
życiu
codziennym m.in. o odpowiedzialności karnej
nieletnich, prawie autorskim czy odpowiedzialności
za treści umieszczane w Internecie.

Pani Joanna Domańska

Spotkanie z młodzieżą w auli szkolnej

22 VI 2015 r. uczniowie klas 2. gimnazjum prezentowali w auli szkolnej przygotowane w grupach pod kierunkiem wybranego nauczyciela - projekty gimnazjalne.
Udział w projekcie edukacyjnym jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów gimnazjum i jest
jednym z warunków ukończenia szkoły.
W roku szkolnym 2014/15 gimnazjaliści przygotowali następujące projekty:
• „Świat Australii” – opiekun p. Tomasz Lubelski
• „Kajaki i kanadyjki dawniej i dziś” – opiekun p. Radosław Wasilewski
• „Rola sportu w naszym życiu” – opiekun p. Marek Goliasz

Prezentacja projektów

•
•
•
•

„Zdrowe odżywianie – oto jest pytanie” – opiekun p. Ewa Kaźmierczak
„Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne” – opiekun p. Marta Trzeciak
„Od Kolumba do Obamy wiedzę naszą rozszerzamy” – opiekun p. Marta Czyżewska
„Jak zrozumieć królika” – opiekun p. Małgorzata Cieślińska

Prezentacja projektów

•
•
•
•
•

„Chemia w domu” – opiekun p. Grażyna Pydynowska
„Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego” – opiekun p. Magdalena Jaworska
„Czytelnictwo wśród młodzieży” – opiekun p. Elżbieta Szmitko
„Oszczędzanie w życiu człowieka” – opiekun p. Olga Kownacka-Czyż
„Czy złotnik oszukał króla?” – opiekun p. Iwona Zakrzewska

Prezentacja projektów

W czwartek, 25 VI 2015 r., w auli szkolnej odbył się apel „Rola środowiska w życiu
człowieka – Białowieski Park Narodowy” przygotowany przez uczniów klasy 1c pod
kierunkiem nauczycielki biologii p. Małgorzaty Cieślińskiej.
Głównym celem apelu było podkreślenie
znaczącej roli parków narodowych wśród
chronionych w Polsce obiektów przyrody,
a szczególnie ukazanie naturalnej flory
i fauny Białowieskiego Parku Narodowego fragmentu Puszczy Białowieskiej, który jest
najbardziej naturalnym kompleksem leśnym
w Europie z żyjącymi na wolności żubrami.

Apel rozpoczęła prezentacja slajdów ukazujących
florę i faunę BPN (przy akompaniamencie gitar)

Białowieski
Park
Narodowy
został
włączony do sieci Rezerwatów Biosfery
UNESCO i wpisany, jako jedyny polski
obiekt przyrodniczy, na listę Światowego
Dziedzictwa Ludzkości.

Krótką prezentację Białowieskiego Parku
Narodowego przedstawili Ela Majchrzak
i Mateusz Kamiński.
W trakcie apelu wyświetlone zostały również
nagrane wcześniej wywiady z uczniami naszej
szkoły
dotyczące
wiedzy
o
parkach
narodowych w Polsce.

Apel zakończył quiz na temat BPN,
a uczniom udzielającym poprawnych
odpowiedzi wręczane były nagrody.

Wzorem
lat
ubiegłych
nasza
szkoła
wzięła
udział
w ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu
w trakcie wakacyjnego wypoczynku. 25 VI, w przeddzień
zakończenia roku szkolnego, młodzież licealna i gimnazjalna
uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielką Sanepidu – panią
Anną Ozimkiewicz oraz policji – asp. Marcinem Sztabnikiem,
którzy mówili o zasadach bezpiecznego odpoczynku oraz
ostrożności i rozwadze w czasie wakacyjnej beztroski.
Prowadzący akcentowali szczególnie takie zagrożenia jak używki
i ich wpływ na nasze zachowanie. Wprowadzeniem do wykładu
był film, równie istotnym elementem cytowane wypowiedzi
osób, które poniosły konsekwencje nieostrożności podczas
wypoczynku.

Pogadanka dla uczniów gimnazjum

Pani Anna Ozimkiewicz

W czwartek, 25 VI 2015 r. odbyły się apele
podsumowujące
osiągnięcia
sportowe
uczniów
gimnazjum
i liceum w kończącym się roku
szkolnym. Wyniki sportowe uczniów zaprezentował
nauczyciel wychowania fizycznego -pan Marek
Goliasz.

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach sportowych
organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Płońsku, Szkolny Związek Sportowy w Ciechanowie, Szkolny Związek Sportowy
Województwa Mazowieckiego. Dwóch uczniów startowało w zawodach rangi Mistrzostw
Polski.
W rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu zajęliśmy II miejsce.
Natomiast w rywalizacji szkół gimnazjalnych zajęliśmy XI miejsce.

Gimnazjum
Największe osiągnięcia indywidualne uczniów PGP:

• Maciej Andrzejczyk (3w) - I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza w walkach SemiContact 65+ kg

• Zuzanna Bronowska (1z) - I miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu
na dystansie 1000 m, II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu na
dystansie 600m.
• Adam Białęcki (3w) - II miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegu
przełajowym na dystansie 1500 m; III miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w biegu w biegu na dystansie 1500 m;
Największe osiągnięcia zespołowe:

• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej chłopców
• I miejsce w Mistrzostwach Płońska w plażowej piłce siatkowej
• III miejsce w Mistrzostwach Płońska w biegach przełajowych dziewcząt
Wyniki współzawodnictwa
sportowego klas PGP
w roku szkolnym
2014/15:
I miejsce - klasa 3w
II miejsce – klasa 3z
III miejsce - klasa 1w

Wręczanie dyplomów uczniom PGP

Wręczanie
dyplomów uczniom
PGP

Liceum

Największe osiągnięcia indywidualne uczniów liceum:

• Marcin Syski (1a3) - II miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w skoku w dal
• Dawid Lis (3c)- V miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w biegu na dystansie 400m przez
płotki; VI miejsce w halowych Mistrzostwach Polski juniorów w biegu na dystansie 400m.
Największe osiągnięcia zespołowe:

• I miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych
dziewcząt (Justyna Jasińska, Karolina Zielińska, Daria Cygańska, Anna Makowska, Magdalena
Gorzkiewicz, Marlena Jasińska, Sylwia Górska, Dagmara Brzeszkiewicz, Milana Dziełakowska,
Monika Osica, Iga Szabat)
• I miejsce w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych
chłopców (Mateusz Kamiński, Jakub Palmowski, Jakub Kowalski, Dawid Karpiński, Piotr
Kozłowski, Kacper Ząbczyk, Tarek Hamdan)

Drużyny biegaczy przełajowych z opiekunami –
p. Jolantą Rutkowską i p. Robertem Adamskim

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w lekkiej atletyce dziewcząt
I miejsce Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców
IV miejsce Mistrzostwach Rejonu w koszykówce chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych chłopców
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych chłopców
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w lekkiej atletyce chłopców
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt

Wyniki współzawodnictwa sportowego
klas licealnych w roku szkolnym
2014/15:
I miejsce - klasa 2a1
II miejsce – klasa 2a2
III miejsce - klasa 1a3

Wręczanie dyplomów
uczniom liceum

Wyniki turniejów międzyklasowych o Mistrzostwa Szkoły
Piłka siatkowa
Chłopcy
I miejsce - 3w-3z
II miejsce - 3a1-3b
III miejsce- 1a1-1j-1a2

Piłka koszykowa
Chłopcy
I miejsce - 2b+3b
II miejsce - 3c+1c
III miejsce - 3w+3z

Dziewczęta
I miejsce - 2c1
II miejsce - 3a1
III miejsce - 2c2

Dziewczęta
I miejsce - 2c1
II miejsce- 2a1
III miejsce - 1a1

Piłka nożna

I miejsce - 2a1
II miejsce – 1a3
III miejsce – 2a2

Wręczanie dyplomów
i pucharów uczniom liceum

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów liceum
rozpoczęła się o godz. 9.00. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem
wprowadzony został sztandar i odśpiewany hymn narodowy.
Następnie pan dyrektor Ryszard Buczyński powitał przybyłych
na uroczystość:
• pana starostę Andrzeja Stolpę,
• emerytowanych nauczycieli naszej szkoły,
• całą społeczność szkolną – nauczycieli i młodzież,
po czym dokonał podsumowania kończącego się roku szkolnego,
już 98. w historii naszej szkoły.

Wprowadzenie
sztandaru

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej

Wystąpienie pana dyrektora
Ryszarda Buczyńskiego

Wprowadzenie
sztandaru

Nauczyciele i młodzież w trakcie uroczystości

1 września 2014 roku naukę w 18 klasach liceum
rozpoczęło 597 uczniów.
24 kwietnia 2015 roku szkołę ukończyło 192
uczniów klas trzecich.
26 czerwca 2015 roku w 12 klasach licealnych
naukę zakończyło 405 uczniów.
W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe
przeciętne ocen uzyskały 22 osoby - uczniowie ci
otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Są to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maciej Bednarski (1a1) - 5,10
Karolina Urbańska (1a1) – 5,05
Aleksandra Tabaka (2b) - 5,00
Anna Dobrowolska (2b) - 4,90
Natalia Zadroga (1b) - 4,88
Weronika Kostrzewa (1a1) - 4,84
Katarzyna Cichewicz (1c) - 4,84
Justyna Małecka (1c) - 4,84
Michał Jabłoński (1c) - 4,83
Daria Sot (1c) – 4,83

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paulina Szatkowska (1a1) - 4,81
Weronika Gizińska (2c1) - 4,8
Klaudia Łuniewska (1b) - 4,80
Łukasz Kwiatkowski (1b) - 4,80
Marta Woźniak (2b) - 4,80
Aleksandra Krupińska (2c1) - 4,80
Anna Łepkowska (1c) - 4,78
Marta Dychto (2a1) - 4,78
Monika Janiszewska (1b) - 4,75
Magdalena Ślubowska (1j) - 4,75
Dominika Giedrojć (2a1) - 4,75
Maria Małek (1b) - 4, 75

W sumie 84 uczniów osiągnęło wyniki bardzo dobre, 171 – dobre. Razem stanowią oni
grupę 255 osób tj. 42,7% ogółu uczniów.
Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, która
pozostawia wiele do życzenia - w bieżącym roku szkolnym wyniosła 91,38%. Na szczególną
pochwałę zasługuje więc grupa 14 uczniów którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku
szkolnego.
Wśród wystawionych przez wychowawców ocen zachowania dominują oceny wzorowe
i bardzo dobre.
W
wyniku
klasyfikacji
indywidualnej
nauczyciele
zgłosili
11
wniosków
o niepromowanie. Wszyscy uczniowie uzyskali prawo do zdawania egzaminu poprawkowego
co oznacza, że będą mogli otrzymać, jeszcze w tym roku, promocję do następnej klasy.
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa
międzyklasowego ustalono następujące wyniki:
I miejsce zajęła klasa 1a1 – 1089 pkt.
II miejsce zajęła klasa 2a1 (938 pkt.).
Klasy te otrzymają od Rady Rodziców nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 1500 zł i 1000 zł.

Kończący się rok szkolny był dla naszej szkoły udanym rokiem w rywalizacji olimpijskiej.
Nasi uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Na
szczególne podkreślenie zasługują:

• Piotr Kuta (2b) - finalista XLI Olimpiady Historycznej,
• Marta Woźniak (2b) – finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Do tego grona należy dodać jeszcze tegorocznych absolwentów szkoły: Monikę Marciniak (3b1)
– laureatkę XLI Olimpiady Historycznej, Paulinę Kozłowską (3b1) – finalistkę XXVII Olimpiady
Filozoficznej i Monikę Kujawską (3b1) – finalistka XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Największe osiągnięcia sportowe odnotowali:
• Marcin Syski (1a3) - II miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w skoku w dal,
• I miejsce w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach
przełajowych zajęła sztafeta dziewcząt
• I miejsce w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach
przełajowych zajęła sztafeta chłopców
I miejsce w II Mazowieckich Zawodach Pierwszej
Pomocy pod Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Mazowieckiego, II miejsce w XXIII
Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża
zajęła
drużyna
z naszej szkoły w składzie: Alicja Lasikowska (2c1),
Justyna Boszko (2c1), Paulina Krasnodębska (1b),
Michał Borawski (1a1) i Mateusz Kamiński (1c).
Kończąc swoje wystąpienie pan dyrektor
pogratulował uczniom i nauczycielom osiągniętych
wyników oraz życzył całej społeczności szkolnej
słonecznych wakacji, po czym wręczył świadectwa
promocyjne i nagrody wyróżniającym się uczniom.

Maciej
Bednarski
(1a1)

Anna
Dobrpwolska
(2b)

Marta
Woźniak
(2b)

Katarzyna Cichewicz (1c)

Dominika Giedrojć (2a1)

Michał Jabłoński (1c)

Monika Janiszewska (1b)

Weronika Kostrzewa (1a1)

Aleksandra
Krupińska (2c1)

Justyna
Małecka
(1c)

Łukasz Kwiatkowski (1b)

Anna Łepkowska (1c)

Klaudia Łuniewska (1b)

Maria
Małek
(1b)
Daria Sot (1c)

Paulina
Szatkowska
(1a1)

Magdalena Ślubowska (1j)

Natalia
Zadroga
(1b)

Karolina Urbańska (1a1)

Aleksandra Tabaka (2b)

Marcin
Syski (1a3)

Alicja Lasikowska (2c1)

Justyna Boszko (2c1)

Paulina Krasnodębska (1b)

Michał Borawski (1a1)

Drużyna Pierwszej Pomocy

Mateusz Kamiński (1c)

Oficjalną część uroczystości zakończyło wystąpienie pana
starosty Andrzeja Stolpy i wyprowadzenie sztandaru szkoły.

Część artystyczną przygotował szkolny zespół muzyczny „BUCZĄCE RYSIE” pod
kierunkiem pana Rafała Szymańskiego i Koło Kultury Żywego Słowa, którego opiekunem jest
pani Teresa Dworecka.
Po występie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy
wręczyli im świadectwa promocyjne oraz nagrody.

Występ Koła Kultury Żywego Słowa

Filip Rudnicki zaprezentował
skecz „Telefon do taty”

Występ zespołu „BUCZĄCE RYSIE”

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla młodzieży gimnazjalnej rozpoczęła się o godz. 1100
programem artystycznym – ponownie zaprezentowali się uczniowie z Koła Kultury Żywego
Słowa, szkolny kabareciarz Filip Rudnicki oraz zespół muzyczny BUCZĄCE RYSIE
z wokalistami Martyną Małecką i Sebastianem Krajewskim, których brawurowe wykonanie
przebojów m.in. „Chłopiec z gitarą” czy „Kawałek do tańca” wzbudziły aplauz publiczności.

W trakcie występu zespołu gimnazjaliści doskonale się bawili

Po koncercie, oficjalną część uroczystości rozpoczęło
wprowadzenie sztandaru gimnazjum i odśpiewanie hymnu
narodowego. Pani wicedyrektor Grażyna Pydynowska
powitała nauczycieli, rodziców i uczniów, a następnie
dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego.

Nauczyciele i młodzież gimnazjalna

Wprowadzenie sztandaru PGP

Wystąpienie
pani wicedyrektor
Grażyny Pydynowskiej

W roku szkolnym 2014/15 do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało 212
uczniów. Wszyscy pierwszo i drugoklasiści otrzymali promocję do klasy programowo
wyższej, a trzecioklasiści świadectwa ukończenia gimnazjum. 69 osób otrzymało
świadectwa z wyróżnieniem - 12 uczniów klas pierwszych, 27 klas drugich i 29
absolwentów.
Przeciętna ocen ze wszystkich przedmiotów wyniosła w tym roku 4,51.
Grupa uczniów bardzo dobrych liczy 189 osób. Uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy stanowią
łącznie 91% wszystkich uczniów. Najwyższą średnią ocen uzyskały 32 osoby. Są to:
• Barbara Lewandowska (3w) - 5,43

• Antonina Kostrzewa (1w) - 5,07

• Sebastian Fotek (3z) - 5,43

• Paulina Rajkowska (1w) - 5,07

• Jan Domański (2z) - 5,38

• Zuzanna Goszczyńska (3w) - 5,07

• Jan Bałdyga (3z) - 5,36

• Barbara Akpang (2w) - 5,06

• Jagoda Witkowska (3z) - 5,36

• Weronika Białkowska (2z) - 5,06

• Maciej Andrzejczyk (3w) - 5,29

• Michał Rutkowski (2z) - 5,06

• Rafał Kępczyński (3z) - 5,29

• Zuzanna Bronowska (1z) - 5,00

• Damian Malicki (3w) - 5,21

• Zuzanna Seweryniak (1z) - 5,00

• Aleksandra Bartkowska (2w) - 5,19

• Wojciech Kowalski (2w) - 5,00

• Wiktoria Domańska (2w) - 5,19

• Jakub Piotrowski ( 2z) - 5,00

• Kamila Przedpełska (2w) - 5,19

• Julia Synoradzka (2z) -5,00

• Adrianna Falenta (3w) - 5,14

• Zuzanna Urbańska (2z) - 5,00

• Iza Dzitowska (3w) - 5,14

• Weronika Witkowska (3w) - 5,00

• Jolanta Konstantinow (3w) - 5,14

• Anna Jasińska (3z) - 5,00

• Stanisław Oliszewski (2w) - 5,13

• Aleksandra Mystkowska (3z) - 5,00

• Małgorzata Wołowiec (2w) - 5,13

• Rostkowska Aneta (3z) - 5,00

Średnia frekwencja wynosiła 92,39%. Najlepiej do
szkoły uczęszczali uczniowie klasy 1z.
16 gimnazjalistów nie opuściło ani jednego dnia
nauki.
Szkolną rywalizację wygrała klasa 3w.
W kończącym się roku szkolnym uczniowie PGP odnieśli
znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych.
Laureatami i finalistami konkursów zostali:

• Jan Domański (2z) - laureat Konkursu Biologicznego
- laureat Konkursu Geograficznego
- finalista Konkursu Fizycznego
• Adrianna Falenta (3w) - laureatka Konkursu Języka Polskiego
• Sebastian Fotek (3z) - laureat Konkursu Geograficznego
• Stanisław Oliszewski (2w) - laureat Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
• Jagoda Witkowska (3z) - laureatka Konkursu Historycznego
• Jolanta Konstantinow (3w) - finalistka Konkursu Języka Polskiego
• Barbara Lewandowska (3w) - finalistka Konkursu Języka Polskiego
• Aleksandra Bartkowska (2w) - laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…?
sumienie prawe”
• Wiktoria Domańska (2w) - laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Sumienie
prawe
• Weronika Białkowska (2z) - laureatka Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972-1514
• Aneta Rostkowska (3z) - laureatka Konkursu Prymasa Tysiąclecia „Być jak…? Sumienie
prawe”
• Weronika Witkowska (3w) - laureatka Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972-1514
• Przemysław Przybylski (3z) - finalista Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 972-1514

W kwietniu trzecioklasiści przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Wyniki naszego
gimnazjum w ujęciu procentowym przedstawiają się następująco:

• Część humanistyczna: historia i wos - 81,1%
• Część humanistyczna: język polski – 84,5%
• Część matematyczno-przyrodnicza: przyroda - 70,0%
• Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka - 77,4%
Język obcy: poziom podstawowy
• Angielski - 89,9%
• Rosyjski - 91,0%
• Niemiecki - 100,0%
• Francuski - 98,0%
Język obcy: poziom rozszerzony
• Angielski - 82,1%
• Rosyjski - 85,3%

W skali staninowej wyniki każdej z dwóch
części humanistycznej egzaminu i dwóch części
matematyczno-przyrodniczej
mieszczą
się
w staninie 9 – najwyższym, natomiast z części
językowej OKE nie podała jeszcze skali
staninowej.
Wyniki indywidualne uczniów zostały podane
w ujęciu procentowym i w skali centylowej.
55 % wyników indywidualnych w skali
centylowej mieści się w przedziale od 90 do
100, co oznacza, że uczniowie, którzy je
zdobyli
są
wśród
10
%
najlepszych
gimnazjalistów w Polsce. W centylu niższym
niż 60 mieści się tylko niecałe 5 % wyników.

Absolwentki gimnazjum

Kończąc podsumowanie pani wicedyrektor Grażyna Pydynowska pogratulowała wszystkim
uczniom uzyskanych wyników, a następnie poprosiła pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego
o wręczenie nagród szczególnie wyróżniającym się uczniom.

Weronika Białkowska (2z)
Jan Domński (2z)

Wiktoria Domańska (2w)

Aleksandra Bartkowska (2w)

Adrianna Falenta (3w)

Sebastian Fotek (3z)

Jolanta Konstantinow (3w)

Przemysław Przybylski (3z)
Stanisław Oliszewski (2w)

Jagoda Witkowska (3z)
Aneta Rostkowska (3z)

Barbara Akpang (2w)

Maciej Andrzejczyk (3w)

Zuzanna Bronowska (1z)
Jan Bałdyga (3z)

Anna Jasińska (3z)
Iza Dzitowska (3w)

Zuzanna Goszczyńska (3w)

Antonina Kostrzewa (1w)

Wojciech Kowalski (2w)

Damian Malicki (3w)

Jakub Piotrowski (2z)
Aleksandra Mystkowska (3z)

Kamila Przedpełska (2w)

Zuzanna Seweryniak (1z)
Paulina Rajkowska (1w)

Michał Rutkowski (2z)
Aleksandra
Gołaszewska
(3z)

Julia Synoradzka (2z)

Zuzanna Urbańska (2z)
Michał
Romanowski
(3w)

Ostatnim punktem uroczystości był ceremoniał
przekazania sztandaru. Po nim gimnazjaliści
spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami,
z rąk których odebrali świadectwa i nagrody.

Uczniowie klas 3. - Jolanta Konstantinow, Aleksandra Gołaszewska
i Michał Romanowski przekazali sztandar młodszym kolegom.
Sztandar przejęli uczniowie klas 2. – Julia Bodek (2z), Wiktoria
Domańska (w zastępstwie za Małgorzatę Wołowiec (2w) i Wojciech
Kowalski (2w).

