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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 25 marca 2012 r.                   
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.  
 W poprzednim numerze nagrodę sprzęt AGD wartości 60 zł wylosował  Tomasz Borys 
z klasy III B

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

    Po raz drugi 1 marca obchodziliśmy w całym 
kraju ...                                                                      
      ...Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy      
Wyklętych” – to  ustanowione na mocy ustawy 
z dnia 3 lutego 2011 roku, obchodzone 
corocznie święto państwowe .                            
        Żołnierze wyklęci – to określenie 
żołnierzy polskiego podziemia niepodległo-
ściowego   stawiających opór próbie 
sowietyzacji Polski i podporządkowania jej 
ZSRR w latach –1944-63.                           
     Więcej o żołnierzach wyklętych i rocznicy 
wysiedleń na  Zamojszczyźnie...  str.4 

Ludowe przysłowia wiosenne
•A po lutym marzec 
spieszy, koniec zimy 
wszystkich cieszy.
•Kto w marcu zasieje, ten 
się na wiosnę śmieje.
•Na marzec narzeka każdy 
starzec.
•Choć już w kwietniu słonko 
grzeje, nieraz pole śnieg 
zawieje.
•Gdy w kwietniu słonko na 
dworze, nie będzie pustek w 
komorze.
•Jak przygrzeje słonko, 
przyjdzie kwiecień łąką.
•Kwiecień plecień, bo 
przeplata trochę zimy, 
trochę lata.
•Grzmot w maju nieszkodzi, 
sad dobrze obrodzi.
•Witaj nam maiczku, ze 
słowiczkiem w gaiczku

Zadanie 1
W kwadratowej sali do tańca trzeba ustawić pod ścianami 10 krzeseł w ten sposób, 
aby przy każdej ścianie była jednakowa ich ilość

Zadanie 2
Czy potrafisz rozwiązać krzyżówkę? 
W każdą kratkę wpisz odpowiednią liczbę lub znak działania (+ albo -),
 tak aby w każdej kolumnie i w każdym rzędzie było prawidłowe działanie: 
odejmowanie lub dodawanie..
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Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli :Renata Szymala, Sylwia 
Złomańczuk , Dominika Łój, Agnieszka Jachorek, Mariola Mazurek, Kinga Szymala , Natalia 
Przytuła 

SUKCESY PIŁKAREK NOŻNYCH

  Nasze piłkarki nożne odniosły kolejne 
sukcesy.
Zajęły pierwsze miejsce w dwóch turniejach.
- VIII Halowym Turniej Piłki Nożnej 
Dziewcząt o Puchar Orła  Gimnazjum w 
Starym Zamościu 
w składzie:Patrycja Iza Smyk, Patrycja 
Denis, Natalia Budzyńska, Joanna 
Krakowiak, Diana Duda, Adriana Wiatrzyk, 
Klaudia Boba, Katarzyna Szewczyk
- Mistrzostwach Powiatu Zamojskiego 
LZS w halowej piłce nożnej dziewcząt
w składzie:Boba Klaudia, Budzyńska Natalia,
Denis Patrycja,Duda Diana,Hałas 
Katarzyna ,Kalman Emilia, Krakowiak 
Joanna, Sołtys Iza, Szewczyk Katarzyna, 
Wiatrzyk Adriana,Ciołek Paulina.  

    W Pucharze Orła nasze dziewczyny pokonały wszystkie zespoły, wygrywając w finale 
z Gimnazjum Łukowa 2:0, a najskuteczniejszą zawodniczką została Adriana Wiatrzyk 
strzelając rywalkom 9 goli.  Drugi zespół gimnajum zajął w tym turnieju 6 miejsce. 
Mistrzostwo  Powiatu Zamojskiego LZS dziewczyny zdobyły czwarty rok z rzędu. 

SZKOLNEY KLUBU WOLONTARIUSZA „UŚMIECH” 

 
 później były tańce, zabawy, swawole, 
wiele śmiechu i radości ze wspólnego 
przebywania. Było super oprócz 
jednego. Nasi goście słabo dopisali i z 
tego powodu jest nam bardzo przykro.  
Dziękujemy panu dyrektorowi 
Zbigniewowi Świrszcz, p. Marzenie 
Bielesz, p. Małgorzacie Złotnik, p. 
Wiolecie Derkacz, p. Annie 
Pieczykolan, p. Annie Chabros, p. 
Pawłowi Lewandowskiemu, pani 
sekretarce Joannie Maluga za to ,że 
byli z nami i mamy nadzieję, że bawili 
się dobrze i miło wspominają naszą 
zabawę. Szczególne ukłony dla pań 
sprzątaczek, które nas nie zawiodły i 
dla pana Waldemara Jaworskiego.
    

   Wolontariusze członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza UŚMIECH oprócz tego,że pracują 
znajdują również czas na wspólną zabawę. 16 lutego b.r. odbyło się Noworoczne Spotkanie 
naszego Klubu. Wspólnie żegnaliśmy Karnawał 2012 roku. Kolędnicy życzyli nam wszystkiego 
najlepszego, wysłuchaliśmy wzruszającego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu 
Solgit. Po przyjemnościach duchowych nastąpił czas na przyjemności podniebienia, a było ich 
mnóstwo. Pięknie przygotowany szwedzki stół uginał się od pyszności, było w czym wybierać. 
Na początek raczyliśmy się przepysznym bigosem,

lle czasu poświęcasz na naukę łącznie z odrabianiem pisemnych zadań domowych? 
      1 godz - 26 %     1-2 godz - 35 %          powyżej 2 godz - 39 %         

Czy sądzisz że przyczyną twoich słabych ocen są ?                                                               
        Zbyt mało się uczę  - 24 %           Trudny materiał - 33%                                                      
          Duże wymagania - 27%                 Wpływ kolegów  - 5%       Jestem mało zdolny/a - 
11%

 Ile czasu poświęcasz na naukę w weekendy ?
     Wcale  - 32 %       Do 2 godz - 47 %       Powyżej 2 godz - 21 %

Czy nauczyciele dają ci szanse poprawy słabych ocen ?
     Tak - 81 %          Nie - 19 %

Czy starasz się poprawiać słabe oceny ?
Tak - 96 %          Nie - 4 %

Czy przygotowując się do zajęć szukasz dodatkowych informacji w innych źródłach ?
    Tak - 41 %          Nie - 59 %

Czy czytasz w domu tekst z podręcznika dotyczący lekcji ?
     Tak - 30 %          Nie - 70 %    

Czy zapamiętujesz dużo wiadomości z lekcji ? 
    Tak - 69%           Nie - 31 %   

Czy ucząc się korzystasz tylko z zeszytu ?     
     Tak - 42%           Nie - 58 %

Czy masz w domu sprzyjającą atmosferę do nauki ?
     Tak - 89 %           Nie - 11 %

Czy masz własny pokój ?   
     Tak - 83 %            Nie -  17 %

Czy zdarza Ci się przychodzić do szkoły bez odrobionych zadań domowych  ?    
     Tak - 24 %        Nie - 22 %        Czasami - 54%

Kto mobilizuje Cię do nauki ?
     Rodzina  - 46 %            Nauczyciel- wychowawca -19 %   
     Koledzy - 11 %              Nikt - 24 %

ANKIETA   KANCLERZYKA

  Zakończył się I semestr, Praca uczniów została podsumowana. Każdy gimnazjalista 
otrzymał oceny semestralne. Szukając źródeł sukcesów bądź porażek ankieterzy 
Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów ankietę dotyczącą ich zaangażowania w nauce.
W ankiecie wzięło udział 165 gimnazjalistów.
Niech wyniki posłużą na wszystkim refleksji i staną się bodźcem do podjęcia jeszcze 
większego wysiłku w II semestrze.

              Wyniki ankiety opracowały Renata  Szymala i Sylwia Złomańczuk II b

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza UŚMIECH Beata Soboń
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WOJAŻE  KLAS   I

   Dn. 28.09.2012 wszystkie klasy pierwsze 
wybrały się na wycieczkę do Zamościa. 
Opiekunami wyjazdu były wychowawczynie 
klas: p. Małgorzta Nedziela, p. Barbara 
Mołodecka. p. Marzanna Świrszcz oraz p. 
Małgorzta Złotnik. 
 Pierwszym punktem wycieczki było : 
zwiedzanie Muzeum Okregowego. Oglądane 
eksponaty związane były z założycielem 
miasta Janem Zamoyskim oraz odnosiły się do 
historii rozwoju Zamościa.
 Nastepnie uczniowie udali się na długo 
wyczekiwane lodowisko. Tam otrzymali łyżwy i 
zaczęła się ,,super śliska " jazda. Wszyscy 
świetnie się bawili. 

Osoby , które nie skorzystały z tej atrakcji , 
miały możliwość pójścia na gorącą 
czekoladę. 
   Tego dnia pierwszoklasiści odkryli w sobie 
ducha sportu. Stali się świadkami sukcesów 
swoich starszych koleżanek, które rozgrywa-
y mecz w siatkówkę w hali OSIR-u. Dzięki 
zapalonym kibicom nasze reprezentantki  
zajęły  w zawodach pierwsze miejsce. Mimo 
zmęczenia uczestnicy wycieczki wrócili do 
domu z uśmiechem na twarzy. Wszyscy nie 
mogą doczekać się kolejnego wyjazdu .        
           
          Kinga Szymala i Natalia Przytuła  kl. 1b. 

     SZKOLNY KABARET

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ

   Nasze gimnazjum  przystąpiło d o ogólnokrajowego konkursu  dla szkół wszystkich 
rodzajów i stopni, pod nazwą  BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ                   
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja

Celem konkursu jest spopula-
ryzowanie wśród uczniów w całej 
Polsce podstawowych zasad 
funkcjonowania państwa prawnego 
i społeczeństwa obywatelskiego, w 
tym norm współżycia, poszano-
wania praw jednostki w tym ucznia-
obywatela, przeciwdziałania pato-
logiom, tolerancji wobec ludzi o 
odmiennej kulturze, rasie, obycza-
jach, solidaryzmu społecznego. 
Równocześnie konkurs suży 
podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa szkół i uczniów
Szkoła przystępując do konkursu 
przyjęła na siebie zadania, których 
wykonanie będzie oceniane przez 
jury punktowo, w skali od „1" do „10

   W programie biorą  uczniowie, nauczyciele, rodzice. Uczestniczą w lekcjach wychowaw-
czych, spotkaniach,konkursach o tematyce – prawo, przyjaźń, tolerancja . Razem nuczą 
się, jak unikać sytuacji niebezpiecznych, a gdy już się w takiej znajdziemy - jak bronić się 
przed przemocą. Uczą się pomagać sobie wzajemnie i nie być obojętnym, gdy drugiemu 
człowiekowi dzieje się krzywda. Od tego przecież zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, 
ale i bezpieczeństwo najbliższych nam osób. 

Świat pełen różnorodności 
pozostaje także światem przemocy 
i zagrożeń.. Edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym stanowi 
zatem ważny element wychowania 
młodzieży i kształtowania jej 
osobowości. W tym procesie 
wychowawczym szkoła pełni 
niezmiernie ważną rolę, ucząc jak 
unikać zagrożeń, jak zachowywać 
się w sytuacji niebezpiecznej, w 
jaki sposób reagować, kiedy 
drugiej osobie dzieje się krzywda, 
w ostateczności - jak się bronić.  
Nabyta wiedz  pozwoli nam w 
przyszłości lepiej dbać o 
bezpieczeństwo swoje i swoich 
bliskich.

Dnia 26 stycznia 2012  po raz drugi wystąpił szkolny 
kabaret z przedstawieniem  "Babciu opowiedz mi 
bajeczkę " w wykonaniu uczniów klasy III a .Było to 
zabawny spektakl o tematyce zdrowotnej .Aktorzy w 
kolorowych kostiumach próbowali odtworzyć znane 
bajki - "Kopciuszek" i "Królewna śnieżka "Była to wer-
sja uwspółcześniona .Zgromadzona publiczność mieła 
duży ubaw .Bohaterowie dawali z siebie wszystko mi-
mo ogromnej tremy.Wesoła babcia (O. Kwoka) i jej 
wnuczka(M. Mazurek) przeniosły wszystkich w  magi-
czny świat.W akcie I Śmieszka( G. Repeć) i 7 krasno-
ludków (M.Magdziak ,P.Mężyńska,P.Abdelaziz ,K. Ben-
cal ,K.Boba) dali przykład dlaczego warto myć owoce  
                                    przed jedzeniem.Na zakończenie przybył książę (P.Nizioł) na swoim "wielkim " rumaku i dzięki  sztu-
cznemu oddychaniu uratował Śmieszkę.Kolejną bajką był "Kopciuszek ".Głowna bohaterka (P.Denis) 
przebierała groch i płakała. Nagle pojawiła się dobra wróżka (N.Budzyńska )i zabrała ją na bal Pod-
czas baluspadł but z jej nogi...i to nauczyło wszystkich, że zawsze trzeba myć nogi ,ponieważ można 
odstraszyć księcia :) Nie można jeszcze zapomnieć o znakomitych rolach czarnoksiężnika (D. 
Końca) oraz konferansjera (A.Krakowiak ) i podkładzie muzycznym za który odpowiadał P. Rybak
                                                                                                              Mariola Mazurek
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Rozmowa z  Panem Waldemarem Jaworskim

konserwatorem gimnazjum
Znak zodiaku…
…rak 
Interesuję się…
…Jak coż popsuć i zrobić coś z niczego.
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…historia
Muzyka, której najchętniej słucham...
...disco polo i zespół Modern Talking
Człowiek, którego podziwiam…
… Jan Paweł II
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… żonę i zapałki
Najchętniej zwiedziłabym...
...Zamwk Krzyżacki w Malborku
  Marzenie....
… wygrać w lotto,kupić wóz terenowy i pojechać do Malborka :)
Jak  długo pracuje Pan w naszej szkole? Gdzie pracował Pan wcześniej?
...Czwarty  rok w naszym gimnazjum. Wcześniej w zespole kolegiów nauczycielskich, a 
następnie przez 14 lat w Szkoła podstawowa nr 7 w Zamościu
Czy młodzież szkół zamojskich różni się od nas?
...niczym,tak samo psocą.
Kontakt z młodzieżą ma pan inny , nazwijmy to pozalekcyjny. Jak Pan nas postrzega, ?
...jesteście młodymi, fajnymi ludźmi.
Czym młodzież z Pana lat szkolnych różniła się od nas?
...nie mieliśmy takich udogodnień jak wy, ale po za tym to niczym się nie różniła
Dziękujemy za wywiad i życzymy dla Pana i Pana najbliższych wszystkiego co najlepsze 
                                                                       Rozmawiały Dominika Łój i Agnieszka Jachorek

   Z okazji walentynek uczniowie klasy II B 
pod opieką Pani Beaty Ziemińskiej i 
Małgorzaty Złotnik przedstawili  nam 
przezabawny spektakl, oparty na komedii 
Aleksandra Fredry, pt.   „ Zemsta inaczej” -  
- inaczej, ponieważ tu zwaśnione rody 
Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka 
zastąpili… dresiarze i pudernice. 
  Uwspółcześniona wersja klasyki naszej 
literatury skupiła się na motywie  miłości.     
      Licznie zgromadzona publiczność 
salwami śmiechu i gorącymi oklaskami 
reagowała na brawurowo odegrane przez 
uczniów role. To już kolejne tak udane 
przedstawienie przygotowane przez Panie 
opiekujące się Samorządem Szkolnym .

WALENTYNKI

PAMIĘTAMY

- 70 ROCZNICA ROZPOCZĘCIA  PRZEZ HITLEROWCÓW  AKCJII             
WYSIEDLEŃCZEJ   NA ZMOJSZCZYŹNIE

- NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

    W listopadzie 1942 roku rozpoczęła się akcja wysiedlenia gminy. Mieszkańcy Starego 
Zamościa, Wierzby, Chomęcisk Dużych, Chomęcisk Małych, Krasnego, Majdanu Sitaniec-
kiego, Wisłowca, Udrycz  przeżyli tragedię wysiedlenia. Gospodarstwa po wysiedlonych Pola-
kach wraz z inwentarzem obejmowali volksdeutsche. Okupant wraz z policją ukraińską urządzał 
łapanki na ludzi, których wysłano  na roboty w głąb Niemiec. Aresztowano wielu nauczycieli z 
terenu gminy. W wyniku akcji wysiedleńczej i pacyfikacyjnej na terenie naszej gminy zostalo

 pozbawionych wolności 2.589 osób.      
"Ponieśliśmy wielkie ofiary .Pamiętać o nich 
będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród który 
traci pamięć jest narodem bez przyszłości. My 
młodzież Gimnazjum imienia Jana 
Zamoyskiego w Starym Zamościu przyrzekamy 
,że będziemy czcili pamięć poległych ,otaczali 
szacunkiem żyjących żołnierzy i nigdy nie 
zapomnimy o naszej przeszłości  "
Tymi słowami zakończył się apel przygoto-
wany przez Mariole Mazurek i Patrycję Denis
pod opieką p. Marzanny Świrszcz  ,uczniowie 
klasy I c udali się pod pomnik w Wierzbie, 
złożyli tam wiązankę i zapalili znicze 
                                                 Mariola Mazurek

     Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
– to  ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 
roku, obchodzone corocznie święto państwowe .            
Żołnierze wyklęci – to określenie żołnierzy podziemia 
niepodległościowego  , stawiających opór próbie sowie-
tyzacji Polski i podporządkowania jej  ZSRR w latach –
1944-63.                                                                            
      Przez całe lata PRL-u nazywano Ich „zaplutymi 
karłami reakcji”, a wszystkie niepodległościowe 
organizacje, do których należeli, określano jako 
„faszystów” czy „bandy reakcyjne z pod znaku NSZ”. W 
zamian za ofiarną walkę w obronie wartości jaką była 
Niepodległość Ojczyzny wielu z Nich poległo z bronią w 
ręku, innych zamęczono w więzieniach ciągłymi 
przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych 
śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były 
kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był 
oczywisty – natychmiastowo wykonywana kara śmierci. 
Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski 
reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej 
z piętnem „reakcyjnego bandyty”.
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8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

    8 marca  jjak zwykle obchodzimy Dzień Kobiet  . Mężczyźni obdarowywują wtedy swoje 
kobiety najróżniejszymi niespodziankami . Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o tym 
święcie . Wszyscy chłopcy tego dnia kupili naszym dziewczynom prezenty ,a panie 
pracujące w szkole dostały skromne upominki . Na holu pierwszego piętra podczas 
godziny wychowawczej odbyło się przedstawienie zorganizowane przez klasę II 'A' i 
opiekunów Samorządu Uczniowskiego ( panią Beatę Ziemińską oraz panią Małgorzatę 
Złotnik ) . Na początku chłopcy przebrani za kobiety wykonywali piosenki , następnie 
odbyło się przedstawienie pt.: ' Balladyna .. to jedna z nas ' . Później chłopcy wykonali 
układ taneczny do utworu ' Jesteś szalona ' , który bardzo spodobał się publiczności .    
Po zakończeniu akademii uczniowie rozeszli się do sal. 
                                                                                           Aleksandra Kołodziejczyk .

Wywiad z Panią Agnieszką Bidą
prowadzącą zajęcia rewalidacyjneZnak zodiaku…

…Wodnik,urodziłam się 14 lutego
Najbardziej lubiany przedmiot w szkole…
…j.polski
Interesuję się…
…ogólnie psychologią, pedagogiką. Zainteresowało mnie to na studiach.
Najzabawniejsze wspomnienie ze szkoły...
...bodajże w 4 klasie szkoły podstawowej pani zadawała nam zagadki. Jedna z nich była taka : „Siedzi na 
hali i owce pasie”. Moja koleżanka bardzo szybko chciała odpowiedzieć i z pośpiechu jakoś tak jej się język 
poplątał, że wyszło brzydkie słowo na h…..
Czy młodzież z czsów ,gdy codzila Pani do szkoly różniła się bardzo od tej dzisiejszej?
...myślę, że nie. Nie bardzo się różniliśmy.
Muzyka, której najchętniej słucham...
...raczej spokojna,refleksyjna ,ale nie tylko ,z bardziej rozrywkowych to np. Ewa Farna
Człowiek, którego podziwiam…
… błogosławiony Jan Paweł II
Na bezludna wyspę zabrałbym…
… poduszkę i koc, żeby się w końcu wyspać
Najchętniej zwiedziłabym...
...Toskanię
  Marzenie.... … podróż dookoła świata.
Jak  długo pracuje Pani w oświacie? Gdzie pracował a Pan wcześniej?
...pracuję od 5 lat. Moja praca rozpoczęła się w Szkole Podstawowej w Starym Zamościu, a po roku 
rozpoczęłam tez pracę w gimnazjum.
Prowadzi Pani zajęcia z uczniami, którzy maja specyficzne trudności w nauce .Czy wobec tych uczniów 
nasza młodzież jest tolerancyjna?
...nie spotkałam się z przejawami nietolerancji bądź agresji. Myślę że nasza młodzież jest tolerancyjna.
Dziękujemy za rozmowę, a z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet życzymy jak najwięcej satysfakcji z 
pracy.                                                                       Rozmawiały Dominika Łój i Agnieszka Jachorek

POŻEGNANIE ZIMY

  Nasi uczniowie aktywnie pożegnali zimę   
na … sztucznym lodowisku w Zamościu.
   Wraz z opiekunami przez kilka lutowych 
dni odwiedzali  zamojski rynek, na którym od 
paru już lat można próbować swych sił w 
jeździe figurowej na lodzie.  Zabawa była 
pyszna, a brak, co niektórych, umiejętności 
łyżwiarskich, uzupełniano śmiechem.
   Jak zdołali ustalić reporterzy „Kanclerzyka”
zamojska ortopedia w tych dniach nie 
odnotowała większego niż zwykle 
zużycia...gipsu.

MARZAENIA  NASZYCH PAŃ Z okazji Dnia Kobiet reporterki Kanclerzyka przeprowadziły wśród 
uczennic gimnazjum sondę, zadając im pytanie:Jakie jest dziś 
Twoje największe marzenie? Oto niektóre odpowiedzi:

      - chce zostać gwiazdą
       - długi odpoczynek
        - spotkać znaną osobę

     - spędzić wakacje ze znajomymi 
        na bezludnej wyspie
         - mieć willę

            - mieć swój pokój
  - mieć szafę modnych ciuchów , butów itp.

     - znaleźć wielka miłość
   - być dżokejem
  - mieć wspaniałą rodzinę 
   - mieć konia 

   -być ładną dziewczyną 
- skończyć szkołę

    
     - autobus po 9 godz. lekcji
   - dostać nowego psa
- mieć normalnych przyjaciół

  - spotkać Davida Villa
    - zostać milionerką 
- skoczyć na bandżi
- kariera w Hollywood
       - spotkać Messiego 

      - zostać profesjonalnym fotografem
    - spotkać swoją drugą połówke
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   Nim się obejrzeliśmy minął  I semestr roku szkolnego 2011/2012. Wychowawcy, nauczyciele podsumowali wyniki  nauczania i zachowania.  Warto się                
           zapoznać z nimi, choćby po to by uświadomić sobie co powinniśmy robić , by w tych rankingach na koniec roku wypaść jeszcze lepiej                                  
                             Redakcja „Kanclerzyka”, dzięki uprzejmości Pana Dyrektora, przedstawia opracowane przez niego zbiorcze zestawienia:
                                      Najlepszym uczniom i klasom serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy, by dołączali do  liderów.

Uczniowie z najwyższą średnią, 
uprawnieni do otrzymania stypendium 
naukowego  - 50 zł miesięcznie

      EWELINA REPEĆ I B          - 5,25  

DERKACZ KAROLINA  II B - 5,00

                

Uczniowie ze 100 % frekwencją za I 
sem 2010/11
I A     Paulina Ciołek
II A    Kołodziejczyk Aleksandra
II B    Anna Bądyra
         Karolina Derkacz
         Monika Rybak
         Sylwia Złomańczuk
II C   Daniel Denkiewicz
         Kacper Nizioł
III A   Aleksandra Kwoka
        Greta Repeć
III C  Klaudia Przychodaj

Średnia ocen z przedmiotów obowiazkowych za I sem 11/12

3,06

3,7

2,76

3,23

3,57

2,45

3,45 3,21

2,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

I a I b I c II a II b II c III a III b III c

I a

I b

I c

II a

II b

II c

III a

III b

III c

I a I b I c II a II b II c III a III b III c

94
92,6

88

92

94

89,7

93,3

88,5
90

Zestawienie frekwencji za I semestr 2011/12

Zestawienie średnich  
j.polski - matematyka
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Zestawienie ocen zachowania 
za  I semestr 2011/12
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Zestawienie średnich ocen z języka angielskiego za I semestr 2011/12
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