
Sukcesy uczniów w konkursach 

 Do drugiego etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

awansowali: Malwina Szmiłyk (kl. 8a) z chemii, historii i biologii, 

Hanna Zwierz (kl. 7b) z historii i Amelia Świercz (kl. 7b) z biologii. 

 W XIII Starachowickim Konkursie Twórczości Literackiej pod hasłem: 

„Rodzino, stań się tym, czym jesteś” tytuł Laureata otrzymali: Anna 

Rupart (kl. 2a), Amelia Kozdęba (kl. 5a) i Mateusz Zieliński (kl. 8b). 

Wyróżniono pracę Adama Pilarskiego (kl. 2a). 

 W świątecznym konkursie plastycznym z Bricomarche wyróżnieni zostali: 

Karol Lisek (kl. 2a), Aleksandra Kończak (kl. 2a), Nadia Bujnowska 

(kl. 2a), Anna Rupart (kl. 2a), Adrian Tomaszewski (kl. 3b).  

 

Sukcesy w zawodach sportowych 

 Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Adrian Styczyński (kl. 8a), 

Daniel Dróżdż (kl. 8a), Przemysław Nowak (kl. 8b), Jakub Pengielski 

(kl. 8b), Maciej Grudzień (kl. 8b), Jan Wolański (kl. 8b), Piotr 

Walkiewicz (kl. 7a), Piotr Gregorczyk (kl. 7a), Kacper Nowak (kl.7b) 

zajęła III miejsce w Mistrzostwach Starachowic w piłce nożnej.  

  Drużyna dziewcząt w składzie: Martyna Jakubowska (kl. 7b), Wiktoria 

Cygan (kl. 7b), Martyna Górniak (kl. 7b) i Dominika Mazur (kl. 8b) 

zajęła II miejsce w Mistrzostwach Starachowic w tenisie stołowym. 

Ponadto Martyna Jakubowska indywidualnie zdobyła II miejsce. 

 W Mistrzostwach Starachowic w piłce siatkowej bezkonkurencyjna 

okazała się drużyna chłopców w składzie: Adrian Styczyński (kl. 8a), 

Daniel Dróżdż (kl. 8a) Przemysław Nowak (kl. 8b), Jakub Pengielski 

(kl. 8b), Wiktor Chrzan (kl. 8b), Jan Wolański (kl. 8b), Bartosz 

Wawrowski (kl. 8b), Maciej Grudzień (kl. 8b), Piotr Walkiewicz (kl. 

7a), Kacper Nowak (kl. 7b), Alan Wąsik (kl. 7b), Kamil Dziekan (kl. 

7b), która zdobyła I miejsce. Reprezentacja dziewcząt w składzie: 

Martyna Jakubowska (kl. 7b), Wiktoria Cygan (kl. 7b), Marta 

Górniak (kl. 7b), Wiktoria Sadrak (kl. 7b), Kinga Dymała (kl. 7b), 

Dominika Mazur (kl. 8b), Aleksandra Kosterna (kl. 8b), Julia 

Miśkiewicz (kl. 8b) i Julia Biskup (kl. 8a) zajęła II miejsce. 

 

                 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
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Radosnych, pełnych miłości i ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie najbliższych 
 przy staropolskiej kolędzie i wigilijnym stole 

                                      oraz wielu wspaniałych chwil 
w nadchodzącym Nowym Roku 

 życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  
 
 

Informacje szkolne 

 

➢ Przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r. do 31.12.2019 r., do szkoły 

wracamy 2 stycznia. 

➢ 8 listopada społeczność naszej szkoły włączyła się w ogólnopolską     

akcję ,,Szkoła do hymnu”. Wspólnym odśpiewaniem Mazurka 

Dąbrowskiego uczciliśmy 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości.       

➢ 14 listopada uczniowie kl. I-VI uczestniczyli w warsztatach 

prowadzonych przez pracowników Urzędu Komunikacji   

Elektronicznej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej 

,,Klikam z głową”. Celem spotkania była promocja bezpieczeństwa 

najmłodszych w sieci oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, z jakimi 

dzieci i młodzież mogą zetknąć się w Internecie. 

➢ 15 listopada odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem 

Komendy Powiatowej Policji. Tematem spotkania z uczniami kl.0-III 

 

było bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu, zaś tematyka 

spotkania z uczniami klas VII-VIII dotyczyła profilaktyki zachowań 

ryzykownych i odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

➢  Noc andrzejkową z 29 na 30 listopada uczniowie klas: IIIa, IIIb, VIb i 

VIIb spędzili w szkole bawiąc się pod opieką p. Marzeny Kalisz, p. 

Gabrieli Anyst, p. Eweliny Siwiec-Gąsior i p. Anety Trzos. 

➢ W dniach 3-5 grudnia odbył się próbny egzamin dla ósmoklasistów z 

języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, który został 

przygotowany przez wydawnictwo Operon. Drugi egzamin próbny 

zostanie zorganizowany w lutym 2020 r. 

➢ 9 grudnia Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował kiermasz 

świąteczny, z którego dochód został przeznaczony na cele 

charytatywne. 

➢  16 i 17 grudnia odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego 

uczniowie sprzedawali słodycze, ozdoby choinkowe i stroiki 

świąteczne. 

➢ Z okazji tegorocznych mikołajek uczniowie naszej szkoły wybrali się 

na przedstawienia teatralne. 2 grudnia klasy pierwsze w kieleckim 

Teatrze Lalki i Aktora ,,Kubuś” obejrzały spektakl pt. „W butach. Kot 

w butach”. 3 grudnia klasy drugie i trzecie udały się do 

Starachowickiego Centrum Kultury na przedstawienie pt.  „Dzieci z 

Bullerbyn” w wykonaniu aktorów z Narodowego Teatru Edukacji we 

Wrocławiu. 6 grudnia klasy czwarte, piąte i szóste były w Teatrze 

Powszechnym w Radomiu na spektaklu pt. „Tajemniczy ogród”, a 

klasy siódme i ósme w Kieleckim Teatrze Tańca obejrzały 

przedstawienie pt. „Dziadek do orzechów”. 

 

    

                   
 

 


