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„Dwójka ” na gali dla najlepszych

„Dwójka ” na gali dla najlepszych

We wtorek, 12 czerwca 2018 r., w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S.
Pelczara w Rzeszowie, odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym
2017/2018. W tym roku Statuetki Prymu odebrali zwycięzcy i laureaci II i III
miejsca w poszczególnych konkursach szkół podstawowych i gimnazjów. Dyplomy
i wyróżnienia otrzymali również wielokrotni laureaci. Wyróżnione zostały także
szkoły, które efektywnie wspierają sukcesy konkursowe uczniów. Statuetki Prymu
z rąk Pani Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego i Pani Małgorzaty Rauch,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, otrzymało 24 najlepszych konkursowiczów z
podstawówek, a w kategorii gimnazjów rozdanych zostało 54 statuetki –
zdobywcom I, II, III miejsca. Ogółem nagrodzonych zostało 78 uczniów. Tytuł
„Wybitnego laureata” otrzymało 55 uczniów podkarpackich podstawówek i 138
uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych. Na ręce dyrektorów zostały
przekazane certyﬁkaty „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, a opiekunów
naukowych laureatów uhonorowano listami gratulacyjnymi.
Z przyjemnością pragniemy poinformowac, że w Gali wzięli również udział
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej. Byli to:
Iga Flis – trzecie miejsce w konkursie matematycznym – opiekun pani Helena
Kiwak,
Bartosz Lasota – laureat konkursów biologicznego i chemicznego –
opiekunowie panie Jolanta Lasota i Marta Krawczyk,
Zuzanna Wygoda – trzecie miejsce w konkursie języka niemieckiego –
opiekun pani Beata Mierzwa.
Trzeba dodać, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły zdobyli
również nastepujące tytuły:
Joanna Macheta – laureat konkursu geograﬁcznego – opiekun pani Lucyna
Stagraczyńska,
Jakub Harchut – laureat konkursu matematycznego – opiekun pani Renata
Ożóg,
Radosław Wolak – laureat konkursu matematycznego – opiekun pani Helena
Mazan,
Piotr Wygoda – laureat konkursu języka niemieckiego – opiekun pani Beata
Mierzwa,
Jan Pieprzycki – laureat konkursu historycznego „Losy oręża polskiego” opiekun pan Paweł Michno.
Dzięki pracy tych uczniów i ich opiekunów naukowych szkoła uplasowała się w
dziesiątce najlepszych gimnazjów w województwie, a dyrektor Mirosław
Kaczmarczyk po raz siódmy odebrał z rak Pani Wojewody i pani Kurator certyﬁkat
„Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.
Gratulujemy wielkiego sukcesu uczniom, ich rodzicom oraz opiekunom naukowym.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Rady Rodziców SP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kolbuszowej
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