W imieniu Samorządu Uczniowskiego serdecznie witam wszystkich po feriach zimowych,
w kolejnym już tygodniu nowego semestru. Jako że I semestr nauki już za nami, nadszedł czas na
dokonanie podsumowania wyników naszej pracy w szkole. Na podstawie informacji
przekazanych

przez

wychowawców

klas

i

nauczycieli

poszczególnych

przedmiotów,

sporządziliśmy krótką analizę osiągnięć i podejmowanych w szkole działań.
W klasach IV - VII zaledwie kilkoro uczniów osiągnęło średnią ocen co najmniej 4,75,
czyli taką, która kwalifikuje do świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Są to: z klasy IV:
Ewelina Jachimek i Oliwia Więcek ze średnią ocen 5,08 oraz Wiktoria Tomczyk ze średnią ocen
4,83. Z klasy V: Marcelina Płacheta ze średnią ocen 5,18 (warto również zauważyć, że jest to
najwyższa średnia ocen w szkole po I semestrze), następnie z kl. V Mikołaj Adamus, ze średnią
ocen 5,0, Aleksandra Oćwieja ze średnią ocen 4,9 oraz Dominika Kuc ze średnią ocen 4,81. Z
klasy VI: Karolina Cisoń ze średnią ocen 5,09 i Maciej Radzik ze średnią ocen 4,82 oraz Emilia
Jagiełło z klasy VII, która uzyskała średnią ocen 5,07. Z kolei w klasach młodszych za bardzo
dobre wyniki w nauce lub udział w konkursach i aktywną pracę na rzecz klasy czy szkoły na
wyróżnienie zasłużyli: Dominika Bardoń, Inez Gdowska, Julia Piska, Sylwia, Skorupa i Wiktoria
Tomaszewska z kl. III. Pamiętajcie jednak, że aby naprawdę szczycić się tytułem wzorowego
ucznia, oprócz osiągnięć w nauce i aktywności społecznej, trzeba także wyróżniać się wysoką
kulturą osobistą, czyli być miłym, kulturalnym i koleżeńskim na co dzień i na każdym kroku
dawać innym przykład swoim dobrym zachowaniem. Wtedy dopiero można być pewnym, że się
zasługuje na wyróżnienie. Jeśli chodzi o najmłodszych uczniów szkoły, oni na razie uczą się jak
być pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności, tzn. zapoznają się ze szkołą, z
Regulaminem Ucznia, przyzwyczajają się do systematycznej nauki i obowiązków, uczą się zasad
obowiązujących w szkole i w klasie i muszą popracować jeszcze nad sobą i nad swoim
zachowaniem tak, żeby na koniec roku móc stanąć wśród najlepszych uczniów w szkole.
Gratulujemy jeszcze raz wszystkim wyróżnionym. Na ich przykładzie widzimy, że aby
osiągać dobre wyniki, trzeba przede wszystkim pracować systematycznie, uczyć się na bieżąco,
odrabiać starannie zadania i nie zaniedbywać swoich obowiązków oraz wykazywać się wysoką
kulturą osobistą. Uczniowie o takiej postawie i takim zachowaniu są dumą swoich rodziców i
całej społeczności uczniowskiej, dlatego szkoda, że nie ma ich więcej i w związku z tym
apelujemy do pozostałych, żeby jak najszybciej wzięli się do pracy i dołączyli do grona
najlepszych uczniów w szkole i to nie tylko dlatego, żeby być chlubą swoich rodziców, swojej
klasy czy szkoły, ale przede wszystkim dlatego, żeby, zdobywając solidne wykształcenie,
uczciwie zapracować na swoją przyszłość i coś w życiu osiągnąć.
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Biorąc pod uwagę średnie ocen klasowe: I miejsce zajmuje kl. V ze średnią ocen 4,5; II
miejsce należy do kl. IV, która uzyskała średnią 4,47, na III miejscu uplasowała się klasa VI ze
średnią ocen 4,32, zaś na IV miejscu – klasa VII ze średnią ocen 3,82. Należy zauważyć, że jeśli
średnia ocen jest poniżej 4,0, czyli poniżej oceny dobrej, to trzeba się już naprawdę zastanowić
nad swoją przyszłością, bo za chwilę może już być za późno, żeby naprawić swoje błędy i
„dogonić” grupę nawet tych uczniów ze średnimi wynikami w nauce, dlatego zachęcamy
wszystkich, żeby na bieżąco starać się o te dobre oceny, bo one są odzwierciedleniem naszej
wiedzy i świadczą o naszej pracowitości i rzetelności, a jeśli zreflektujemy się dopiero pod
koniec semestru, że jakieś oceny nas nie satysfakcjonują, najprawdopodobniej nie zdążymy z
nadrobieniem zaległości i nie poradzimy sobie już z ilością wiadomości, które trzeba opanować i
w konsekwencji możemy pożegnać się z dobrymi ocenami, na których chyba wszystkim nam
zależy!
W kolejnej części naszego sprawozdania, chcieliśmy zauważyć, że w I semestrze zaledwie
pięcioro uczniów nie opuściło ani jednego dnia od początku roku szkolnego i mogą oni
poszczycić się wzorową frekwencją. Są to Wiktor Kuboń z kl. III, Jakub Gogola i Wiktoria
Tomczyk z klasy IV, Anna Molczyk z klasy V i Emilia Jagiełło z klasy VII. Cieszymy się, że tak
wytrwale uczęszczacie na zajęcia i życzymy tej dobrej formy również w II semestrze, tak żeby
powalczyć o nagrodę za stuprocentową frekwencję.
Kolejnym ważnym zadaniem każdego ucznia w szkole jest udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych. Dzięki nim ujawniamy swoje zdolności, pracujemy na wyższą ocenę
zachowania, a przede wszystkim dumnie reprezentujemy naszą klasę i szkołę. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczniom, którzy poczynili jakiekolwiek wysiłki, by zmierzyć się ze
swoimi rówieśnikami czy to z naszej, czy z innych szkół. I tak po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w Międzypowiatowym Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania”, w
którym uczeń klasy V – Antonio Gumuła zajął II miejsce na szczeblu powiatowym i
reprezentował naszą szkołę na szczeblu międzypowiatowym, zaś uczennica klasy VI, Karolina
Cisoń, zdobyła wyróżnienie. Karolina Cisoń została wyróżniona także, podobnie jak uczeń klasy
V, Mikołaj Adamus, w Ogólnopolskim Konkursie „List do Taty”. Z kolei w Regionalnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Barana II miejsce wywalczył inny uczeń klasy V –
Wiktor Chrapusta. Następnie, uczennica klasy VII - Emilia Jagiełło zdobyła I miejsce, w
kategorii klas VII, w II Dekanalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Usłysz, Panie,
moje słowa” zorganizowanym przy Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.
Zaś II miejsce w tym konkursie, w kategorii klas IV-VI, otrzymała: Karolina Cisoń z kl. VI, a
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wyróżnienie – Antonio Gumuła z klasy V, natomiast w kategorii klas młodszych dzielnie się
spisała Wiktoria Tomaszewska z kl. III, zajmując III miejsce. Z kolei w Konkursie Recytatorskim
Poezji Tadeusza Kryzi Emilia Jagiełło z klasy VII uplasowała się na III miejscu. Dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny pt. „Ubierzmy choinkę dla Jana Pawła II”
zorganizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na
konkurs nadesłano 2340 ozdób choinkowych. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych
w kategorii klas I-III jest uczennica klasy III Sylwia Skorupa. Jej praca wraz z bombką Wiktora
Świerczka również z klasy III ozdobiły choinkę w Kościele Dolnym Sanktuarium Św. Jana Pawła
II w Krakowie. Jury wybrało również 33 ozdoby, które zostały przekazane ks. kard. Stanisławowi
Dziwiszowi, do przyozdobienia choinki w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Wśród nich
znalazła się praca wykonana przez Zuzannę Rachwał z klasy III. Z kolei w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym pod hasłem „Z baśniowego kufra”, spośród ponad 1250 prac,
wyróżnienie otrzymała Dominika Bardoń z klasy III. Ponadto, 25-osobowa grupa uczniów naszej
szkoły zdobyła I miejsce w Międzypowiatowym Przeglądzie Programów Artystycznych „A to
Polska właśnie” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie. W
konkursie tym przyznano również wyróżnienia indywidualne za prezentacje na najwyższym
poziomie artystycznym, a otrzymali je: Karolina Cisoń z klasy VI za piosenkę „ Dziś idę
walczyć, mamo”, Natalia Bogdał, Karolina Bobrich oraz Emilia Marcisz z klasy VII za role
zaborców, a także Kacper Szczepanik z klasy V za rolę króla Stanisława Poniatowskiego.
Tradycyjnie, jak co roku, odbył się szkolny konkurs kolęd i pastorałek zatytułowany
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. W konkursie I miejsce zajęły ex aequo: Julia Piska z kl.III
i Sylwia Skorupa również z kl. III, na II miejscu uplasowała się Wiktoria Tomaszewska z kl. III,
a III miejsce ex aequo zdobyli: Julia Salamon z kl. 0 i Maciej Wiśniewski z kl.II. Wyróżnienia
otrzymali: Kuba Fornal i Amelia Radzik z kl. I oraz Dominika Bardoń z kl. III .
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, a
innych zachęcamy do udziału w konkursach czy zawodach sportowych, których również w II
semestrze na pewno nie zabraknie.
A teraz czas na podziękowania, które kierujemy pod adresem tych uczniów, którzy
wykazali ofiarność, przeznaczając swoje oszczędności na cele społeczne. Cała nasza szkoła
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. I tak, w przeliczeniu na jednego ucznia,
najwięcej grosików uzbierali: kl. III – 64,96zł, kl. VI – 22,23zł, kl. VII – 21,01 zł., kl. I –9,51zł,
kl. V – 11,67zł, kl. II – 4,75, kl. IV – 9,71 i oddział zerowy: 5,86zł. W sumie zebraliśmy
149,70zł, a nasza „szkolna góra grosza” osiągnęła ciężar prawie 6 kg. Ponadto udało nam się
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wesprzeć Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych w ogólnopolskiej akcji
„Szkoło pomóż i Ty”, dla której zebraliśmy 202 zł. Pieniądze te pochodziły ze sprzedaży
cegiełek. Wzięliśmy także udział w międzyszkolnej akcji charytatywnej „Przemów ludzkim
gestem”, podczas której zebraliśmy do puszki środki na leczenie zwierząt i zgromadziliśmy
trochę karmy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele czynnie włączyli się w akcję "I Ty zostań
Świętym Mikołajem dla dzieci z Ukrainy". Była to akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Podola. Wszystkie te akcje pokazują, że mimo wielu wydatków, potrafimy się dzielić z
tymi, którzy tej pomocy bardzo potrzebują.
Ponieważ drugi semestr nauki już w pełni, w imieniu Samorządu Uczniowskiego,
wszystkim życzę dużo energii i zapału do pracy, nowego zapasu sił, powodzenia i oczywiście
szczęścia, żeby z łatwością stawić czoła nowym wyzwaniom i osiągnąć wszystkie zamierzone
cele.
Dziękuję
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