ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIUSZOWEJ
Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej
Gimnazjum im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

WYDANIE SPECJALNE – CZERWIEC 2015
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Echo Szkoły – wydanie specjalne

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce specjalny numer naszej gazetki
szkolnej. Jest to numer poświęcony przede wszystkim
sukcesom Waszych dzieci oraz temu, co udało się nam –
nauczycielom – zrealizować w roku szkolnym 2014/2015
w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki.
Nie ma tutaj wszystkich informacji o aktywności szkoły
i uczniów. Nie sposób bowiem opublikować tak obszernego
materiału w jednym wydaniu, dlatego ograniczyliśmy się tylko
do tych najważniejszych i naszym zdaniem najbardziej
wartościowych wydarzeń, które na pewno będą miały wpływ
na rozwój osobisty zarówno uczniów jak i całej naszej
placówki.
Ze swej strony gratuluję uczniom i uczennicom
wysokich ocen oraz wyników egzaminów zewnętrznych.
Nauczycielom dziękuję za trud włożony w przygotowywanie
uczniów do udziału w różnych projektach, konkursach
i zawodach, a szczególnie w tych, które wykraczają poza
obowiązkową podstawę programową.
W imieniu własnym oraz nauczycieli i pracowników
szkoły życzę wszystkim udanych i słonecznych wakacji. Już
dziś serdecznie zapraszam na wrześniowe rozpoczęcie nowego
roku szkolnego 2015/2016.

Jarosław Gliński
Dyrektor Zespołu Szkół w Koniuszowej
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SUKCESY SPORTOWE/ARTYSTYCZNE
na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim
KLASA I SP
Kiełbasa
Mateusz

- I miejsce i złoty medal w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w saneczkarstwie

KLASA II SP
Klasa II SP z klasą III SP zajęły II miejsce w kategorii klas I - III
w XII Gminnym Przeglądzie Kolędniczym w przedstawieniu
"Szopka Betlejemska".

KLASA III SP
II miejsce w XII Gminnym Przeglądzie Kolędniczym
Porębski
Tomasz

- II miejsce w XI Gminnym Konkursie Matematycznym „Jestem Mistrzem”
- II miejsce w XII Międzyszkolnym Przeglądzie
Mitów

KLASA VI SP
Porębski
Mateusz

- II miejsce w międzywojewódzkim konkursie
historycznym „Odkrywamy średniowiecze”
- II miejsce w gminnym konkursie „Ochrona
Środowiska na wsi”

Bugara
Patrycja

- I miejsce w gminnym konkursie „Młody Mistrz
Klawiatury”
- I miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
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Kołodziej
Patryk

- I miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Michalik
Sylwia

- I miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym

Kiełbasa
Marcin

- I miejsce w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym
Liczne sukcesy sportowe poza szkołą:
-I
miejsce
w
konkurencji
młodzikMiędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzikówsaneczkarstwo
- II
miejsce
w
konkurencji
młodzikMiędzynarodowe
Zawody
Saneczkowe
młodzików oraz juniorów i juniorów młodszych
- III miejsce w konkurencji dwójek młodzikówMiędzynarodowe
Zawody
Saneczkowe
młodzików oraz juniorów i juniorów młodszych
- III miejsce w VII eliminacjach gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” Grupa I- szkoła
podstawowa
- II miejsce w Gminnym Turnieju Bilardowymkategoria 4-6 SP
- Posiada Srebrną Odznakę „Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza” nadaną przez Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej- Zarząd Oddziału Gminnego w
Korzennej
- Z wynikiem pozytywnym złożył w Jarosławiu
egzamin upoważniający do objęcia funkcji
Dowódcy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
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KLASA I G
Baran
Angelika

- III miejsce – gminne zawody piłki nożnej
- II miejsce – gminny konkurs „Jan Paweł II –
Przyjacielem Młodych” – kategoria: recytacja
- II miejsce – gminny konkurs „Jan Paweł II –
Przyjacielem Młodych” – kategoria: praca
plastyczna

Bugara
Magdalena

- wyróżnienie – gminny konkurs „Jan Paweł II –
Przyjacielem Młodych” – kategoria: praca
plastyczna

Fornagiel
Krystian

- III miejsce grupowo – gminny konkurs
matematyczny „Matematyczne Potyczki”
- III miejsce – gminne zawody – koszykówka
- II miejsce – gminny konkurs „Jan Paweł II –
Przyjacielem Młodych” – kategoria: praca
literacka
- I miejsce – gminny konkurs „Jan Paweł II –
Przyjacielem Młodych” – kategoria: praca
plastyczna

Gołyźniak
Jakub

- III miejsce grupowo – gminny konkurs
matematyczny „Matematyczne Potyczki”
- III miejsce – gminne zawody – koszykówka

Jędrusik
Beata

- III miejsce – gminne zawody – biegi
przełajowe
- III miejsce – gminne zawody –halowa piłka
nożna

Kowalczyk
Wojciech

- III miejsce – gminne zawody – koszykówka

Stasianek
Grzegorz

- III miejsce – gminne zawody – koszykówka

Szczecina
Michał

- III miejsce – gminne zawody – koszykówka
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KLASA II G
Porębska
Aneta

- Finalistka konkursu matematycznego na referat
z zakresu matematyki organizowanego przez
PWSZ w Nowym Sączu. Prezentacja pracy pt.
„Czy zwierzęta znają matematykę.”
- Stypendystka „Małopolskiego Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.
- I miejsce w gminnym konkursie informatycznym „Młody Mistrz Klawiatury”
- I miejsce w gminnym konkursie ekologicznym
„Ochrona środowiska na wsi”
- udział w konkursach rejonowych kuratoryjnych: z chemii, biologii, geografii, matematyki,
języka angielskiego

KLASA III G
Janiszewska
Patrycja

- II miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki
Pielgrzymkowej
- Nagroda specjalna dla najlepszej aktorki w XII
Gminnym Przeglądzie Kolędniczym

SSU
UK
KC
CE
ESSY
YC
CH
HÓ
ÓR
RU
U
III miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym
I miejsce w Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej

O
OSSIIĄ
ĄG
GN
NIIĘ
ĘC
CIIA
A SSPPO
OR
RT
TO
OW
WE
E
Gminne biegi przełajowe- Sławomir Ogorzałek II miejsce, Beata Jędrusik III miejsce
Gimnazjada- halowa piłka nożna dziewcząt- III miejsce
Echo Szkoły – wydanie specjalne
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Gminne zawody w halową piłkę nożną dziewcząt- II miejsce
Gminne zawody w halową piłkę nożną chłopców- I miejsce
Międzygminne zawody w halową piłkę nożną chłopców- IV
miejsce
Gminne zawody w tenisie stołowym- Sławomir Ogorzałek III
miejsce
Gminne zawody w piłkę ręczną chłopców- III miejsce
Gminne zawody drużynowe w tenisie stołowym- Patrycja Bugara, Patrycja Mirek II miejsce, Sławomir Ogorzałek, Marcin
Kiełbasa II miejsce
Międzygminne zawody drużynowe w tenisie stołowym- Patrycja Bugara, Patrycja Mirek V miejsce, Sławomir Ogorzałek,
Marcin Kiełbasa V miejsce
Gminne zawody w tenisie stołowym dziewcząt- Aneta Porębska II miejsce
Gminne zawody drużynowe w tenisie stołowym dziewczątAneta Porębska, Sylwia Gądek II miejsce
Gminne zawody drużynowe w tenisie stołowym chłopców- Radosław Szczygieł, Marcin Bochenek, Damian Michalik III
miejsce
Międzygminne zawody drużynowe w tenisie stołowym dziewcząt- Aneta Porębska, Sylwia Gądek V miejsce
Gminne zawody w mini koszykówkę dziewcząt- I miejsce
Gminne zawody w mini koszykówkę chłopców- I miejsce
Międzygminne zawody w mini koszykówkę dziewcząt- II miejsce
Międzygminne zawody w mini koszykówkę chłopców- III
miejsce
Gminne zawody w koszykówkę dziewcząt- II miejsce
Gminne zawody w koszykówkę chłopców- III miejsce
Gminne zawody w mini piłkę siatkową chłopców- II miejsce
Gminne zawody w mini piłkę ręczną chłopców- I miejsce
Gminne zawody w mini piłkę ręczną dziewcząt- III miejsce
Gminne sztafetowe biegi przełajowe- dziewczyny II miejsce,
chłopcy III miejsce
Międzygminne zawody w mini piłkę ręczną chłopców- II miejsce
Gminne zawody w mini piłkę nożną chłopców- III miejsce
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SUKCESY W NAUCE
KLASA IV SP
Kinga Oleksy - 5,00
Michał Szarek - 4,91
Ilona Kożuch - 4,82
Marcin Sierotowicz - 4,82

KLASA V SP
Joanna Szczygieł - 5,18
Kinga Janawa - 5,09
Kamila Bugara- 5,00
Sylwia Michalik- 5,00
Anna Stasianek - 5,00
Dominika Bielak- 4,91

KLASA VI SP
Patrycja Bugara - 5,64
Mateusz Porębski - 5,27
Klaudia Dwojak - 5,18
Wioletta Sopalska - 5,18
Patrycja Mirek - 5,00
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KLASA I G
Krystian Fornagiel - 5,36
Jakub Gołyźniak - 5,14
Dominika Michalik - 4,79

KLASA II G
Aneta Porębska - 5,67
Karolina Ogorzałek - 4,80

KLASA III G
Klaudia Janiszewska - 5,28
Kamil Krok - 5,11
Michał Kowalczyk - 4,89
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STUPROCENTOWA FREKWENCJA
KLASA I SP
Mariusz Kiełbasa
Justyna Kożuch

KLASA II SP
Jakub Wojtanowski

KLASA III SP
Kacper Antkowicz
Mariusz Zaczyk

KLASA IV SP
Ewelina Bochenek
Angelika Kożuch
Dawid Kożuch
Kinga Oleksy
Marcin Sierotowicz

KLASA V SP
Izabela Bugara
Kamila Bugara
Krystian Gądek
Kinga Janawa
Tomasz Kiełbasa
Krystian Sierotowicz

KLASA I G
Szymon Krok

KLASA II G
Sylwia Gądek
Echo Szkoły – wydanie specjalne
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AKCJE, PROJEKTY, PROGRAMY
SZKLANKA MLEKA
W bieżącym roku szkolnym akcją zostało
objętych 110 uczniów z klas OB oraz I-VI szkoły
podstawowej. Wydano łącznie 8400 kartoników
mleka.

OWOCE W SZKOLE
Dzieci z klas OB i I-III szkoły podstawowej
otrzymały 2 881 porcji owoców i warzyw. Były to
jabłka, gruszki, truskawki, marchew, pomidory,
papryka, kalarepa, rzodkiew. Dzieci mogły
również skosztować soku owocowego lub
owocowo-warzywnego.

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
W ramach programu edukacji antytytoniowej w
oddziałach przedszkolnych zrealizowany został
program „Czyste powietrze wokół nas”.
Adresowany on był do dzieci 3,4,5 i 6- letnich
oraz ich rodziców i opiekunów. Zorganizowano
cykl zajęć dydaktycznych i warsztatowych.
Poruszały one tematy takie jak:
co i dlaczego dymi,
jak się czuję kiedy dymi papieros,
co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy,
jak unikać dymu papierosowego,
nie pal przy mnie.
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ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO
Zespół Szkół w Koniuszowej po raz kolejny uczestniczy w programie edukacyjnym
„Żyj smacznie i zdrowo” marki „Winiary”
we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności. „Program ma za zadanie
przekazanie młodzieży zasad prawidłowego
i zdrowego odżywiania, zachęcanie ich do
podejmowania pierwszych prób gotowania oraz wspólnych posiłków. W ramach programu promuje się również postawę proekologiczną oraz ideę niemarnowania żywności”.

EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
Nasza szkoła w marcu 2014 roku została nagrodzona certyfikatem za upowszechnianie
zaleceń „Europejskiego Kodeksu Walki
z Rakiem” w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz
prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci
i młodzieży.
Za różnorodne działania prozdrowotne
podejmowane systematycznie w naszej szkole na ręce dyrektora
szkoły Małopolski Kurator Oświaty w XI 2014 roku złożył
podziękowania i wyrazy uznania za całokształt podejmowanej
profilaktyki prozdrowotnej.

TRZYMAJ FORMĘ
Szkoła kolejny rok realizuje ogólnopolski
program „Trzymaj Formę”, którego celem
jest „edukacja w zakresie trwałego
kształtowania prozdrowotnych nawyków
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej
diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór
jednostki”.
Echo Szkoły – wydanie specjalne
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PROGRAM „MAŁY MISTRZ”
Od początku września 2014 r. w naszej
szkole realizowany był program „Mały Mistrz”.
Do programu przystąpili uczniowie klasy
I szkoły podstawowej, zdobywając przez cały
rok szkolny różne sprawności. We wrześniu
uczniowie rozpoczęli starania celem zdobycia
sprawności turysty. W listopadzie i styczniu szkoła rozbrzmiewała
skocznymi rytmami na balu „andrzejkowym” i „karnawałowym”,
toteż była okazja do wykorzystania zdobytych na zajęciach
wychowania fizycznego umiejętności tanecznych i zdobycia
sprawności tancerza. Następnie skupiliśmy się nad uzyskaniem
sprawności gimnastyka i lekkoatlety. Rozwijaliśmy zwinność,
szybkość, siłę, wytrzymałość, trenowaliśmy biegi, skoki i rzuty na
odległość i do celu. Kiedy za oknem zrobiło się zimno i spadł śnieg,
uczniowie przystąpili do zdobycia sprawności saneczkarza. W
kwietniu i maju pracowaliśmy nad zdobyciem sprawności piłkarza.
Uczniowie zapoznali się z podstawowymi umiejętnościami gry w
piłkę ręczną. Od marca do czerwca trwały zmagania z wodą na
basenie, które zakończyły się zdobyciem sprawności pływaka.

PROJEKT
„JUŻ PŁYWAM”
Od 20 marca do 12 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. gen.
Franciszka Gągora w Koniuszowej realizowany był projekt „Już
pływam”. Projektem objęto 30 uczniów z klas I-III. Zajęcia
odbywały się na basenie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym
im. Ojca Pio w Stróżach. Pod czujnym okiem instruktora uczniowie
ćwiczyli i uczyli się pływać. Przeprowadzono po 20 godzin nauki
pływania dla każdej grupy. Dzięki temu uczniowie nauczyli się
pływać w stopniu podstawowym, zapoznali się z zasadami
bezpieczeństwa w wodzie oraz dowiedzieli się, jak zapobiegać
zagrożeniom, jakie niesie ze sobą woda. Dzieci z wielkim zapałem i
radością brały udział w zajęciach. Projekt zrealizowano dzięki
wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego i Gminy
Korzenna.
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AKCJA „BEZPIECZNE
WAKACJE”
Zespół Szkół w Koniuszowej
bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje", której
celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci
podczas wakacji.
Podczas wakacji czyha wiele niebezpieczeństw. Czy to na podwórku,
w lesie, w wodzie, na drodze, jak i również w górach. Nauczyciele
Zespołu Szkół w Koniuszowej starają się jak najlepiej uzmysłowić
uczniom szkoły, jakie to są niebezpieczeństwa i co powinni robić,
aby się ich wystrzec. Jedną z metod było przeprowadzenie przez
pedagoga szkolnego panią Beatę Kawik prelekcji wśród dzieci z
oddziałów przedszkolnych, ale również uczniów I-III szkoły
podstawowej. podczas której dzieci dowiedziały się, jakie
niebezpieczeństwa mogą je spotkać na wakacjach. Prezentem dla
najmłodzszych była kolorowanka "Bezpieczne wakacje", którą
zabrali do domu, by tam razem z rodzicami jeszcze raz przypomnieć
sobie zasady bezpieczeństwa podczas wakacji.

ODBLASKOWA SZKOŁA
Jedną
z metod
wzmocnienia
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
był także udział w konkursie "Odblaskowa
szkoła", który miał miejsce w I półroczu.
Celem konkursu było wypracowanie
u uczniów świadomości dotyczącej obowiązku noszenia przy sobie
elementów odblaskowych, które zmniejszyłyby ryzyko wypadków.
Uczniowie dostali odblaski, które mogą przypiąć do plecaka,
a mniejsze dzieci otrzymały specjalne kamizelki odblaskowe,
w których bardzo chętnie chodzą.
Zespół Szkół w Koniuszowej kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo
swoich podopiecznych. Zadowalające jest to, że dzieci bardzo
chętnie biorą udział w takich akcjach.
Echo Szkoły – wydanie specjalne
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KONKURS MATEMATYCZNY
Po raz czwarty w Zespole Szkół
w Koniuszowej odbył się gminny konkurs
matematyczny „Zagadki logiczne i nie tylko”.
Test składający się z 16 zadań rozwiązywało 27
uczniów z 9 szkół podstawowych: Koniuszowej,
Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Łęki, Miłkowej, Mogilna, Siedlec,
Posadowej Mogilskiej i Wojnarowej.
Zwycięzcami okazali się Krystian Sarota (Miłkowa), Łukasz
Kuzera (Wojnarowa) i Damian Kantor (Lipnica Wielka).
W łącznej klasyfikacji szkół najlepszymi okazały się Szkoła
Podstawowa w Wojnarowej, Miłkowej i Lipnicy Wielkiej.

KONKURS INFORMATYCZNY
9 czerwca 2015r. w pracowni komputerowej
Zespołu Szkół w Koniuszowej odbyła się 4. edycja
gminnego turnieju „Młody Mistrz Klawiatury”. W
konkursie wystartowały dwuosobowe zespoły
uczniów ze szkół podstawowych: z Janczowej,
Koniuszowej,
Korzennej,
Łęki,
Łyczanej,
Miłkowej, Mogilna i Posadowej Mogilskiej oraz z gimnazjów:
z Koniuszowej, Korzennej i Siedlec.
Uczniowie szkół podstawowych sprawdzali swoje umiejętności
szybkiego pisania w programie „Klawiaturka” i edytorze tekstów
„Word” oraz wykonali prace graficzne programie „Paint”.
Indywidualnie zwyciężyła Patrycja Bugara ze Szkoły
Podstawowej w Koniuszowej, przed Marcinem Oracz z Korzennej
oraz Wiolettą Bodziony z Łyczanej.
Drużynowo zwyciężyła drużyna z Korzennej. II miejsce
zdobyła Łyczana, III Koniuszowa.
Uczniowie gimnazjów sprawdzali swoje umiejętności
szybkiego pisania w programie „Klawiaturka” i edytorze tekstów
„Word” oraz wykonywali zadania w arkuszu kalkulacyjnym „Excel”.
Wśród uczniów gimnazjów indywidualnie zwyciężyła Aneta
Porębska z Koniuszowej przed Wiktorem Kuś z Siedlec i Tomaszem
Szymczyk z Korzennej.
Drużynowo zwyciężyła drużyna Gimnazjum z Koniuszowej
przed drużynami z Siedlec i Korzennej.
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AKTYWNA SZKOŁA
W okresie od 24 listopada 2014 r. do 30
marca 2015 r. nasza szkoła uczestniczyła w
ogólnopolskim konkursie AKTYWNA
SZKOŁA AKTYWNY UCZEŃ. Celem
konkursu było spopularyzowanie wśród
uczniów w całej Polsce podstawowych
zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i
młodzieży. Szkoły, które wykonały 10 zadań przewidzianych
regulaminem konkursu, otrzymały tytuły AKTYWNA SZKOŁA
AKTYWNY UCZEŃ i dyplomy honorowe. By zdobyć ten tytuł
realizowaliśmy zadania: zajęcia na temat:
- Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończone testem
konkursowym
- Ankieta: Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się
zdrowo?
Prelekcja - Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego
systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe;
- Prezentacja - Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających
negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży
- konkurs plastyczny: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek
- konwersatorium na temat: Konsumenckie ABC i przygotowanie
gazetki informacyjnej na temat: Czy zdrowo żyjemy?
- Przygotowanie zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez
młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń
poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego
stosowania;
- spotkanie ze szkolną higienistka i prelekcja pod hasłem: Zaburzenia
stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem
(otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) jak rozpoznać
chorobę i gdzie szukać pomocy?
- I na koniec przeprowadzenie zajęć ruchowych we wszystkich klasach
Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu
wydolności/ sprawności fizycznej.
Nasza placówka jest jedną ze szkół, która może poszczycić się
tym tytułem – uczniowie naszej szkoły to AKTYWNI UCZNIOWIE.
Koordynatorem programu była pani Joanna DźwigniewskaGargula.
Echo Szkoły – wydanie specjalne

str. 17

WYDARZENIA SPORTOWE
I DZIAŁALNOŚĆ UKS-U
UKS działający w naszej
szkole już od kilku lat zrzesza
obecnie 44 uczniów gimnazjum i 43 uczniów szkoły podstawowej.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach gminnych,
międzygminnych, powiatowych odnosząc wiele sukcesów, zajmując
wysokie, medalowe miejsca.
Również w naszej placówce zorganizowano kilka imprez
sportowych. Były to:
1. Gminne zawody w tenisa stołowego chłopców (8 listopada 2014r.)
Jeden z naszych reprezentantów Sławomir Ogorzałek zajął
III miejsce.
2. Gminne zawody drużynowe w tenisa stołowego (14 listopada
2014r.)
Drużyny w składzie Patrycja Bugara, Patrycja Mirek oraz Sławomir
Ogorzałek, Marcin Kiełbasa zajęły w swoich kategoriach II miejsce.
3. Gminne zawody w mini koszykówkę dziewcząt (6 grudnia 2014r.)
Reprezentantki szkoły podstawowej zajęły I miejsce.
4. Gminne zawody w mini koszykówkę chłopców (13 grudnia
2014r.)
Chłopcy zajęli I miejsce.
5. Zawody gminne w mini piłkę ręczną dziewczyn (7 marca 2015r.)
Nasza drużyna zdobyła III miejsce.
6. Zawody gminne w mini piłkę ręczną chłopców (14 marca 2015r.)
Reprezentacja ze szkoły podstawowej zajęła I miejsce.
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AKCJE EKOLOGICZNE
Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy
w akcjach ekologicznych takich jak zbiórka
zużytych baterii oraz zbiórka plastikowych
nakrętek. Oto kilka danych w liczbach

NAKRĘTKI

klasa
OA

BATERIE

ilość
ogółem ilość na
na klasę ucznia

klasa

ilość
ogółem ilość na
na klasę ucznia

4022

201

OA

300

15

5750

261

OB.

496

23

I

10864

452

I

182

7

II

5525

613

II

102

11

III

9933

827

III

559

46

IV

9650

643

IV

314

21

V

8850

590

V

49

3

VI

2433

202

VI

45

3

IG

4637

289

IG

217

13

IIG

1150

95

IIG

13

1

IIIG

2007

125

IIIG

512

32

OB.

RAZEM

64821
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RAZEM

2789
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Zespół Szkół w Koniuszowej
Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
Gimnazjum im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej
Koniuszowa 203
33-326 Mogilno
www.koniuszowa.korzenna.pl

realizacja: p. Beata Kawik we współpracy z p. Sylwią Janiszewską
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