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Zakończenie roku szkolnego

   Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany, testy, egzaminy. Jedni uczniowie cieszą się z
osiągniętych sukcesów, inni obiecują sobie, że w przyszłym roku bardziej się postarają. Jednak wszystkich cieszy to samo – wakacje.
   W uroczystości podsumowania i zakończenia roku szkolnego, które odbyło się 19 czerwca 2009 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Siewierzu,
wzięli udział zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia, przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – Joanny Krzykawskiej, przewodniczącej Rady Rodziców – Bożeny Niedbał oraz
rodziców uczniów. Wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitał Dyrektor szkoły – Rafał Wieja, który podsumował krótko mijający rok
szkolny oraz pogratulował wszystkim sukcesów. Rok szkolny 2008/2009 był szczególnie udany dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w
Siewierzu, a dowodem na to są nie tylko wysokie wyniki nauczania, ale również liczne nagrody i wyróżnienia uzyskane przez uczniów w
konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Analizując postępy uczniów, można z całą pewnością stwierdzić, że w roku
szkolnym 2008/2009 wykazywali się oni dużą wiedzą. Średnia ocen uzyskanych przez uczniów szkoły podstawowej wyniosła 4,43. Aż 47
uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, wszyscy natomiast otrzymali promocję do klasy programowo wyższej. W szkole podstawowej
przyznano również 22 stypendia naukowe. W gimnazjum średnia ocen uzyskanych przez uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wyniosła 3,95. 43
uczniów  otrzymało  świadectwa  z  wyróżnieniem.  Wśród  uczniów  klas  trzecich  znalazły  się  także  prawdziwe  perełki  naukowe,  laureaci
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego i Matematyki: Sylwia Klama i Łukasz Merta. Niewątpliwym sukcesem gimnazjum
jest fakt, że w roku szkolnym 2008/2009 przyznano aż 28 stypendiów naukowych oraz 13 stypendiów sportowych.
   W tym roku szkolnym rozszerzono także zakres przyznawania nagród najlepszym uczniom szkoły. Po raz pierwszy wręczono medale
najzdolniejszym uczniom klas III szkoły podstawowej. Tytuły „Ucznia na medal” otrzymali: Zuzanna Rzepecka, Kamila Maciążek, Anna Serwa
oraz Adam Gryczka. Najlepsi absolwenci szkoły podstawowej oraz gimnazjum uhonorowani zostali wpisami do „Złotej Księgi”. Wśród nich
znaleźli się: Magdalena Maciążek, Łukasz Kaczmarek, Paulina Machura, Klaudia Bańka – z klasy VI a, Monika Nowak – z kl. VI b. Spośród
gimnazjalistów wpisów dokonali: Łukasz Chałąda – z kl. IIIa, Sylwia Klama, Katarzyna Niedbał, Bartosz Szymiec i Klaudia Kozerska - z kl. IIIb,
Sylwia Machura, Paulina Dziąbek i Małgorzata Myrta – z kl. IIIc oraz Łukasz Merta i Katarzyna Mizerska – z kl. IIId. Jednym z największych
wyróżnień w Zespole Szkół w Siewierzu jest Statuetka Najlepszego Absolwenta Gimnazjum, przyznawana za najwyższe wyniki nauczania –
średnią ocen powyżej 5,0 oraz najwyższą ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego. Uczeń, który otrzymuje takie wyróżnienie, musi godnie
reprezentować szkołę w środowisku i być autorytetem w grupie rówieśniczej.
   W tym roku szkoły Statuetkę otrzymał Łukasz Merta z kl. IIId. Uzyskał on średnią ocen 5, 53 i wzorowe zachowanie. Został Laureatem
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i Matematyki. Zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Alfik matematyczny”
– Łowcy Talentów. Dwukrotny laureat I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”, otrzymał także wyróżnienie w konkursie
pieśni patriotycznej wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Siewierzanie”. Łukasz sukcesy odniósł także w konkursie z języka angielskiego „Oxford”, w
Wojewódzkim Konkursie „Zawsze kocham Cię, Mamo” oraz w konkursie plastycznym – „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”. Jest
stypendystą fundacji „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w
województwie śląskim. Z pasją rozwija także swoje zainteresowania dziennikarskie, redagując szkolną gazetę „Gimnazjalistę” oraz „Kurier
Szkolny”. Uzyskał wysokie wynik nauczania na egzaminie gimnazjalnym – 149 punktów na 150 możliwych do zdobycia. Wielką pasją Łukasza
jest astronomia, w tym roku wyjeżdża także na obóz astronomiczny. Za tak wybitne osiągnięcia naukowe - staraniem dyrekcji szkoły - Łukasz
otrzymał niezwykłą nagrodę – teleskop. Fundatorem nagrody były Górnicze Zakłady Dolomitowe SA w Siewierzu.
   Uroczystość  zakończenia  roku  szkolnego  nie  odbyłaby  się  bez  podziękowań  dla  wszystkich,  którzy  zaangażowali  się  w  budowanie
pozytywnego wizerunku szkoły oraz wspierali w działaniach służących podniesieniu efektywności kształcenia i wychowania. Z rąk Dyrektora
Szkoły podziękowania takie otrzymali: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisław Banaś, Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
Akademię zakończyły występy uczniów szkoły, którzy zaprezentowali bardzo radosny program artystyczny. Potem wszyscy rozeszli się do klas,
aby od wychowawców odebrać świadectwa i życzyć sobie udanego i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


