
Podsumowanie I semestru  
2016/2017 



Apele 

 1 września 2016r. 
odbyło się 
uroczyste 

rozpoczęcie roku 
szkolnego 

2016/2017.  



Apele 

Wybory do Samorządu 
Szkolnego odbyły się 27 
września. Na auli odbył 

się apel, na którym 
kandydaci (po dwoje z 

każdej klasy)  mieli 
okazję się 

zaprezentować. 



Apele 

W związku z 
wizytacją Biskupa 
Marka Mendyka w 

naszej parafii, 
uczniowie naszej 

szkoły mieli okazję 
do spotkania się z 

nim.  Biskup przybył 
do naszej szkoły 29 

września 2016. 



Apele 

14 października 
2016r. na sali 
gimnastycznej 
odbył się apel z 

okazji Dnia 
Edukacji 

Narodowej.  



Apele 

10 listopada 
2016 r. odbyły 

się w naszej 
szkole 

uroczyste apele 
z okazji Święta 
Niepodległości. 



Apele 

Święta Bożego 
Narodzenia 
 w naszym 
gimnazjum 

obchodziliśmy 
22 grudnia 

2016r.  



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

Od 16 do 19 września 2016 w 
Warszawie odbywał  się VI 

Kongres Młodych 
Matematyków. Wśród 

uczestników znalazła się 
uczennica naszej szkoły  - 

Nikola Leśniak i Alicja Hadała 
absolwentka Gimnazjum w 

Pisarzowicach wraz z 
opiekunem panią Katarzyną 

Nawój. 



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

Dnia 11 
października 

2016r. odbyła się 
wycieczka do 

Görlitz, w której 
brały udział 

wszystkie klasy 
gimnazjum. 



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

Dnia 16 
października 2016 
pięcioro uczniów 

naszej szkoły wraz z 
trójką opiekunów 

pojechało do 
Wrocławia na 
spektakl pt. 
„Mężczyzna 

Idealny”, który 
odbył się w Hali 

Stulecia. 



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

W listopadowy 
poniedziałek (21.11.2016) 
prawie wszyscy uczniowie 
gimnazjum wybrali się na 
wycieczkę do Kamiennej 

Góry. Głównym celem 
było obejrzenie spektaklu 

pt.: „Kamienie na 
szaniec“ w Centrum 

Kultury.  



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

W sobotę, 26 listopada, 
nasi uczniowie wraz z 

opiekunami pojechali na 
wycieczkę do Wrocławia. 
Po raz kolejny odwiedzili 
Uniwersytet Wrocławski, 

gdzie w Instytucie 
Matematyki wysłuchali 

wykładu na temat 
fotografii solarigraficznej 

„Słońcem malowane”. 



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

W ramach Festiwalu 
Teatralnego „Zdrowym być” 

28 listopada w Centrum 
Kultury w Kamiennej Górze 

uczniowie naszej szkoły 
zaprezentowali spektakl pt. 

„…z daleka – niedaleka… 
może stąd?”. Trzecioklasiści 

sami napisali scenariusz tego 
przedstawienia, a później – 

pod czujnym okiem pani 
Aldony – przygotowali scenki 

dotyczące alkoholizmu, 
narkomanii czy 
cyberprzemocy. 



Wycieczki i wyjazdy szkolne 

Dnia 16 grudnia 
2016r. wszystkie 
klasy gimnazjum 

wraz z 
wychowawcami 

pojechały na 
wycieczkę do 
Wrocławia z 

okazji Mikołajek. 



Imprezy i koncerty szkolne 

21 października uczniowie 
klas pierwszych oraz klasa 

IIIB wybrali się do 
Centrum Biblioteczno- 

Kulturalnego w 
Pisarzowicach na 

spotkanie z autorem 
kryminałów - Krzysztofem 

Koziołkiem.  



Imprezy i koncerty szkolne 

W dniu 27 
października 2016r. w 
naszej szkole odbył się 

Europejski Dzień 
Języków Obcych. 



Imprezy i koncerty szkolne 

16 listopada 2016 roku 
naszą szkołę odwiedzili 
muzycy z Filharmonii 

Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze. Przybyli do nas z 

koncertem pt. 
„Warszawo ma" i 
zaprosili nas na 

wyjątkową, muzyczną 
lekcję patriotyzmu.  



Imprezy i koncerty szkolne 

W czwartek 17 listopada 
2016r. uczniowie SP - Klaudia 

Oleksy i Wojciech 
Chochorowski oraz 

gimnazjaliści - Julia Mastej i 
Remigiusz Baranowski wraz z 

panią Anną Ulatowską 
przeprowadzili sondaż uliczny 

na temat zjawiska 
cyberprzemocy.  Działanie to 

odbyło się w ramach Kampanii 
Społecznej Gminy Kamienna 

Góra Młodzieżowe Forum 
Bezpieczeństwa.  



Imprezy i koncerty szkolne 

Uczniowie klas trzecich 
przygotowali otrzęsiny 
klas pierwszych, które 
odbyły się 18 listopada 

2016r.  Klasa Ia (Smurfy 
lub Smerfy) i klasa Ib 
(Piraci z Nibylandii) 
zaprezentowały się w 
tańcu i w wymyślnych 

konkurencjach. 



Imprezy i koncerty szkolne 

6 grudnia jest od 
wielu lat dniem, w 
którym w naszej 

szkole podtrzymujemy 
mikołajkową tradycję.  

W tym roku także 
obchodziliśmy ten 

dzień z uśmiechami 
(oraz węglem i 
brokatem) na 

twarzach.  



Imprezy i koncerty szkolne 

09.12.2016 w naszej szkole 
akcja „Szlachetna Paczka” 

dobiegła końca. Akcja trwała 
od października. Uczniowie 

przynosili żywność oraz środki 
czystości, by móc przekazać je 

wybranej przez szkołę 
rodzinie. Dzięki Waszej 

hojności i wrażliwości udało 
nam się spełnić wszystkie 
potrzeby „Naszej rodziny” 



Imprezy i koncerty szkolne 

Młodzieżowe Forum 
Bezpieczeństwa 

sfinalizowało  (środa, 14 
grudnia) projekt 

realizowany od września 
2016 we wszystkich 

szkołach z terenu gminy 
Kamienna Góra. 

Forum miało miejsce w 
Centrum Biblioteczno-

Kulturalnym w 
Pisarzowicach.  



Imprezy i koncerty szkolne 

14 grudnia 2016 roku 
naszą szkołę po raz 
kolejny odwiedzili 

muzycy z Filharmonii 
Dolnośląskiej w 
Jeleniej Górze. 
Zaprezentowali 
koncertem pt. 

"Tajemnicze Boże 
Narodzenie" 



Imprezy i koncerty szkolne 

19 stycznia 2017 roku odbył się 
szkolny etap konkursu 

recytatorskiego, w którym brało udział 
21 gimnazjalistów.  

I miejsce wywalczyła Martyna Guzara 
z kl. IIB, miejsce II zajęły Marcelina 
Kubacka z kl. IIA i Julia Mastej z kl. 

IIIA, 
 III pozycję zdobyły Martyna 

Przybytek z kl. IIIA i Nikola Leśniak z 
IIIB, 

 a miejsce 4 zajęły uczennice klasy IB 
Amelia Nawój i Jaśmina Gołowaczyk. 



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

W dniu 3 października na 
zaproszenie Pani Dyrektor w 

naszej szkole gościł 
terapeuta - Pan Piotr 

Piotrowski. Przybyłych 
nauczycieli oraz 

zaproszonych rodziców Pan 
Piotr zapoznał z jakimi 

problemami mogą borykać 
się uczniowie i dzieci. 

Prelekcja pt. "Bezpieczne 
dorastanie. 



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

Dla klas I i III Gimnazjum odbyło się  3 
listopada spotkanie z st.sierżant Anną 

Słowińską - funkcjonariuszem ds. 
Nieletnich i Patologii z Komendy 

Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. 
Tematem spotkania była odpowidzialność 

nieletnich za czyny w świetle prawa. 



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

14 listopada 2016 roku 
rodzice i nauczyciele 

wzięli udział w II części 
szkolenia z cyklu 

"Bezpieczne dorastanie". 
Temat spotkania 

brzmiał  "Dziecko też 
człowiek - recepta na 

wychowanie ze 
znieczuleniem".  



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

12 grudnia 2016 w ZSP w 
Pisarzowicach odbyło się 

spotkanie nauczycieli i 
rodziców z panią 

psychoterapeutą Katarzyną 
Jaszewska z Centrum 

Szkolenia i Psychoterapii" 
Caterina" ze Świdnicy. Było 

to 3 spotkanie z cyklu 
"Bezpieczne Dorastanie". 



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

 W dniu 16 stycznia 2017 w naszej 
szkole  - w klasach I-III SP, 4-6 SP 

oraz 1-3 Gimnazjum -  zostało 
przeprowadzone szkolenie z zakresu 

Koncepcji Wojewódzkich Działań 
Prewencyjnych ukierunkowanych na 
aktywność profilaktyczną w zakresie 

podnoszenia świadomości i 
kształtowania pożądanych postaw i 

zachowań w sytuacji zagrożeń o 
charakterze terrorystycznym pn. 

"ALFA". Policjanci omówili również 
zasady jak bezpiecznie spędzić ferie. 



Spotkania z terapeutą oraz policjantem 

W styczniu naszą 
szkołę odwiedzał 

pan Krzysztof 
Matusiak, z którym 
każda klasa miała 

zajęcia z cyklu 
profilaktyki 

uzależnień pod 
tytułem „Chcę 

zdrowo i 
bezpiecznie żyć”. 



Sport 

21 września 2016 roku grupa 
uczniów wraz z opiekunami - 
panem Bartkiem Łukasikiem 
oraz Sebastianem Rudnym 

reprezentowała naszą szkołę w 
zawodach lekkoatletycznych na 
stadionie w Kamiennej Górze. 



Sport 

We wtorek, 18.10.2016r., w 
błocie i chłodzie, w deszczową 
pogodę, odbyły się, pierwsze z 
trzech przewidzianych w całym 

cyklu, biegi. Naszą szkołę 
reprezentowało osiemnaścioro 

zawodników, którzy 
rywalizowali w pięciu 

kategoriach wiekowych i 
płciowych. Do szkoły wróciliśmy 

z rewelacyjnymi wynikami. 



Sport 

2 i 3 listopada 2016 odbyły się 
zawody w Krzeszowie w 

badmintona. Uczniowie i 
uczennice z naszej szkoły Martyna 

Ciesielska i Paulina Adamczyk 
oraz Miłosz Morawski i Mikołaj 
Kluska rozegrali bardzo dobre 

mecze. Dziewczyny tak samo jak 
chłopcy zajęły 2. miejsce. 



Sport 

W czwartek 10 listopada 2016r 
nasza szkoła była gospodarzem 

zawodów w koszykówce. 
Reprezentacja naszych dziewcząt 

rywalizowała z koleżankami z 
Marciszowa i Krzeszowa. Mimo 

ogromnej  determinacji 
pisarzowickich zawodniczek 

przegrały one oba mecze - 
zwyciężyły uczennice z Krzeszowa. 

Chłopcy rozegrali mecz tylko z 
reprezentacją Marciszowa. Jednak 
nie pomógł nawet doping z trybun i 
nasi uczniowie ukończyli zawody na 

2. miejscu. 



Sport 

4 lutego 2017 w Pisarzowicach 
rozegrany został III Otwarty Turniej 
Badmintona o puchar wójta gminy 
Kamienna Góra - Yonex Bad-Cup 

Pisarzowice 2017. Nasza Szkoła była 
współorganizatorem tego turnieju. 
W tym roku na starcie stanęło 46 

zawodników - w dwóch kategoriach 
kobiety Open i mężczyźni Open. 

Naszą szkołę godnie reprezentowały 
pani Monika Zawiłowicz i Paulina 

Adamczyk oraz nasi absolwenci 
Anna Okupska i Łukasz Piśnicki.  



Średnie klasowe 

Kl. IA – 3,78 

Kl. IB – 3,53 

Kl. IIA – 3,42 

Kl. IIB –3,76 

Kl. IIIA 3,93 

Kl. IIIB – 3,77 



Mistrzowie ortografii 

IA 
1. Chroł Amadeusz  
2. Sproch Aicha 
3. Janur Laura 
 IB 
4. Ksawier Respondek 
IIA 
5. Cincio Patrycja 
6. Kołodziej Pola 
7. Kubacka Marcelina 
8. Łuczak Kinga 
 

IIB 
9. Budnik Natalia 

10. Guzara Martyna 
11. Kołodziej Amelia 

12. Paluch Paulina 
13. Respondek Kamil 

 IIIA 
14. Buczek Justyna 

15. Mastej Julia 
16. Waśko Jakub 

IIIB 
17. Hejmej Klaudia 

18. Kalińska Klaudia 
19. Leśniak Nikola  



Stypendia 

 
Laura Janur – kl. Ia 

 Wiktoria Wojciechowska – kl. Ia,  
Ksawier Respondek – kl. Ib,  

Patrycja Cincio – kl. IIa,  
Martyna Guzara – kl. IIb, 
 Klaudia Hejmej – kl. IIIb,  

Dominika Pewińska – kl. IIIb,  
Nikola Leśniak – kl. IIIb 

Stypendia w I semestrze 
otrzymali: 



Dziękujemy za 
uwagę! 


