Apel podsumowujący II semestr roku szkolnego 2015/2016
dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum
22 czerwca 2016 roku odbyły się uroczyste apele, podczas których wręczono uczniom
dyplomy i nagrody za osiągnięcia poczynione w minionym semestrze i roku szkolnym.
Zostali również wytypowani laureaci w ramach akcji Systemu Intensywnych
Korepetycji:
 Kinga Kreft z klasy IIIB, która uczęszczała na zajęcia chemii i matematyki,
polepszając średnią ocen z matematyki o 1 stopień.
 Wiktoria Bartosik z klasy IB, która uczęszczała na zajęcia matematyki
i polepszyła średnią ocen z tego przedmiotu o 1 stopień.
 Natalia Pabian z klasy 5a, która uczęszczała na zajęcia matematyki
i polepszyła średnią ocen z tego przedmiotu o 1 stopień.
 Weronika Brylowska z klasy 4b, która

uczęszczała na zajęcia z przyrody

i j. angielskiego, polepszając semestralną średnią ocen z obu przedmiotów
o 1 stopień.
Sponsorami nagród dla czterech uczennic byli: p. Beata Biała-Grzędzicka – Dyrektor
ZPG i SP w Leźnie, Ksiądz Proboszcz Robert Jahns, p. Grzegorz Rek – Sołtys Leźna,
p. Tomasz Pellowski – Radny Gminy Żukowo.
W Szkole Podstawowej nagrodzono uczniów za następujące osiągnięcia:
 Konkurs matematyczno-plastyczny „Matematyczny świat”.
 Konkurs

na

najciekawszy

plakat

dotyczący

ciekawostek

o

krajach

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 Szkolny konkurs „Ja też mam talent!”.
 Konkurs szkolny z języka angielskiego „Master of Reading Comprehension”.
 „Maraton czytelniczy”.
 Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej.
 Konkurs matematyczny Kangur, za uzyskanie najlepszego szkolnego wyniku
w różnych kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.

 Wyróżnienie za Osiągnięcia Sportowe i godne reprezentowanie szkoły
 Puchar za IV miejsce w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego
ze szkołami podstawowymi z terenu Gminy Żukowo
 Całoroczny, aktywny udział w zajęciach na basenie (uczniowie otrzymali
plecaki)
 Wicemistrzostwo Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców

W Gimnazjum nagrodzono uczniów za następujące osiągnięcia:
 Konkurs

na

najciekawszy

plakat

dotyczący

ciekawostek

o

krajach

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
 Szkolny konkurs „Ja też mam talent!”


„Maraton czytelniczy”

 Gminny Konkurs Recytatorski
 Szkolny Konkurs Chemiczny
 Konkurs matematyczny Kangur, za uzyskanie najlepszego szkolnego wyniku
w różnych kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia
 Udzielanie Korepetycji w ramach akcji Systemu Intensywnych Korepetycji
 Wolontariat w Szkolnym Kole Caritas
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

