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UCZniowiE Z GMINNYCH SZKÓŁ WŚRÓD LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH

SUKCESY UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEWIERZU

    Miarą sukcesu szkoły są codzienne osiągnięcia każdego ucznia. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa
Siewierskiego w Siewierzu to  miejsce,  w którym od wielu  już  lat  każdy młody człowiek ma szansę
maksymalnie wykorzystać posiadane predyspozycje i osiągnąć satysfakcjonujące wyniki.

    Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli  również w tym roku mogliśmy się przekonać, że
połączenie  autentycznych pasji,  ciekawości  świata  i  pracowitości  przynosi  wspaniałe  efekty.  Pomimo
pandemii  nasi  uczniowie  sięgnęli  po  najwyższe  trofea  w  prestiżowych  Wojewódzkich  Konkursach
Przedmiotowych. Dwie uczennice szkoły zdobyły tytuły Laureata, a jedna Finalisty.

    Aby zakwalifikować się do III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, trzeba wykazać się
zasobem wiadomości znacznie wykraczającym poza podstawę programową, a w dobie trwającej pandemii i
zdalnych lekcji,  nie było to zadanie łatwe. Uzyskanie tytułu Laureata sprawia, że uczniowie włączeni
zostają do elitarnego grona najzdolniejszych. Dodatkową, a może dla uczniów najważniejszą, nagrodą jest
zwolnienie z tej części egzaminu po ósmej klasie, w której odnieśli sukces w konkursie. Otrzymują oni
maksymalną  ilość  punktów  z  poszczególnych  części  egzaminów,  są  również  w  pierwszej  kolejności
przyjmowani do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

    Serdecznie gratulujemy:

Julii  Lepiarz,  uczennicy  kl.  VIII  a,  uzyskania  tytułu  Laureata  w  Wojewódzkim  Konkursie
Przedmiotowym z Języka Polskiego;
Julii  Przybyle,  uczennicy  kl.  VII  a,  uzyskania  tytułu  Laureata  Wojewódzkiego  Konkursu
Przedmiotowego z Historii;
Mai  Markowskiej,  uczennicy  kl.  VIII  c,  zdobycia  tytułu  Finalisty  Wojewódzkiego  Konkursu
Przedmiotowego z Chemii.

    Wszystkie nasze uczennice, które w tak imponujący sposób sięgnęły po najwyższe laury, zasługują na
uznanie. Bez wątpienia tytuły te świadczą o wytrwałości, zdolnościach i talentach dziewcząt, ale również o
niezwykłej wrażliwości, sumienności, skromności i pokorze, którą wykazały, przygotowując się do tych
konkursów wraz ze swoimi opiekunami.

    Współpraca nauczyciel – uczeń, wspieranie zainteresowań, fascynacji  i  pasji  to również klucz do
sukcesu. Dlatego też gratulacje należą się nauczycielom, którzy wraz z uczniami dzielnie „walczyli” o te
zaszczytne tytuły:

Agnieszce Sularz, która przygotowała Julię Lepiarz do konkursu z języka polskiego;
Monice Kicińskiej, która pracowała z Julią Przybyłą zgłębiającą tajniki historii;
Jolancie Serwie, która tłumaczyła Mai Markowskiej zawiłe wzory chemiczne.

    Gratulujemy Rodzicom! Bez wsparcia,  motywacji  i  stworzenia odpowiednich warunków do nauki
dziecku  trudno  jest  osiągnąć  sukces.  Praca,  którą  zarówno uczennice,  jak  i  nauczycielki  włożyły  w
przygotowania do olimpiad, z pewnością jeszcze zaprocentuje.
 

Oprac. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Siewierzu
 



LAUREATKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W
ŻELISŁAWICACH

    Jest nam miło poinformować, że dwie uczennice klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w
Żelisławicach zdobyły tytuł "Laureata" tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Do grona najlepszych
należą:

Małgorzata  Broncel  -  uzyskała  tytuł  Laureata  WKP  z  j.  polskiego  i  matematyki  (podwójna
Laureatka) oraz
Wiktoria Sarnik - uzyskała tytuł Laureata WKP z j. angielskiego.

    Nadmienić  należy,  że  uczennice  przygotowywały  się  do  konkursów podczas  pracy  zdalnej  pod
kierunkiem nauczycieli: mgr Doroty Grzesiak (j. polski), mgr Ilony Kurzak-Szewczyk (matematyka),
mgr Anny Gnacik (j. angielski).

    Zdobycie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego to największy sukces, jaki mogą
osiągnąć  uczniowie  szkoły  podstawowej.  W tym roku  do  konkursów z  poszczególnych  przedmiotów
uczniowie  przygotowywali  się  w  innych  niż  dotychczas  warunkach  -  podczas  prowadzonych  zdalnie
konsultacji z nauczycielami. Ogromny nakład własnej pracy, wsparcie pedagogów i rodziców zaowocowały
najwyższymi wynikami.

    Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Oprac. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

FINALISTA Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH

    Filip Czerwiński - uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach
Kościelnych został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii organizowanego przez
Śląskiego Kuratora Oświaty. Osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe bez wielkiego zaangażowania
nauczyciela historii - Pani Urszuli Warmuz oraz ogromnego wsparcia Rodziców. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do wyników Filipa. Gratulujemy!
 

Oprac. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych
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