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KONKURSY  MAŁOPOLSKIEGO  KURATORA  OŚWIATY

• Maja Drząszcz – uczennica klasy II gimnazjum 

LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum

• Gabriela Światłowska – uczennica klasy I b gimnazjum 

LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum

• Piotr Marczewski – uczeń klasy III gimnazjum

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum

• Helena Swęd – uczennica klasy III gimnazjum

Finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum

• Mikołaj Gosztyła – uczeń klasy I b gimnazjum

Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu”

• Urszula Obirek – uczennica klasy I b gimnazjum 

Finalistka Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu”

https://bip.malopolska.pl/kokrakow
https://bip.malopolska.pl/kokrakow


KONKURSY . . . 

• XI edycja MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO „BÓBR”

wyróżnienie  - Adam Piszczek – uczeń klasy IIIa

„Bóbr” został zapoczątkowany w 2004 roku na Litwie (jako Bebras) na wzór międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”. 
Polska była drugim krajem, w jakim konkurs przeprowadzono. Obecnie w konkursie bierze udział 40 krajów i milion uczniów z pięciu
kontynentów. W  2015 roku Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” został wyróżniony nagrodą Informatics Europe Best 
Practices in Education przez Informatics Europe.

• XII edycja MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAKOWIE „KRAKUSEK”

laureatami etapu szkolnego zostali:

Szymon Biegański – uczeń klasy III a

Jakub Łukasiak – uczeń klasy III b

http://www.bobr.edu.pl/
http://www.bobr.edu.pl/
http://www.sto.org.pl/szkola/57/a-ty-co-wiesz-o-krakowie-miedzyszkolne-konkursy-wiedzy-o-krakowie-krakusek-i-krakus
http://www.sto.org.pl/szkola/57/a-ty-co-wiesz-o-krakowie-miedzyszkolne-konkursy-wiedzy-o-krakowie-krakusek-i-krakus


KONKURSY  ARTYSTYCZNE - PLASTYCZNE

• X edycja Ogólnopolskiego Konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę świąteczną” organizowanego przez Dom Kultury 
„Podgórze”

wyróżnienie - Sabina Gryglewska uczennica klasy V

• I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego dla szkół STO, szkoły podstawowej, dla klas 2 – 6

„Myślę o niebieskich migdałach” 

do drugiego etapu zakwalifikowali się:

Maja Ziętek – uczennica klasy II

Ignacy Korta – uczeń klasy IV, 

Mikołaj Bożętka – uczeń klasy IV

Wiktor Czernecki – uczeń klasy V

http://jaskolka100.org/mysle-o-niebieskich-migdalach
http://jaskolka100.org/mysle-o-niebieskich-migdalach


• Konkurs Plastyczny „Sztuka Ludowa Małopolski” zorganizowany przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

oraz Pracownię Aktywności Twórczej

laureat – Tymon Obirek – uczeń klasy I 

laureat – Małgorzata Kałuża – uczennica klasy II

• II Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Władysław Reymont. Wiosna, lato, jesień, zima – krajobraz inspirowany 

prozą Władysława Reymonta

nagroda – Piotr Babicz – uczeń klasy I 

nagroda – Lena Janeczek – uczennica klasy I 

nagroda – Hanna Krawczyk – uczennica klasy IV 

wyróżnienie – Ewa Jarmuł – uczennica klasy II

wyróżnienie – Bartosz Łoboda – uczeń klasy III a

wyróżnienie – Miłosz Obirek – uczeń klasy I 

wyróżnienie – Natalia Stryczek – uczennica klasy IV 

• Wojewódzki konkurs plastyczny – pocztówka „Zima” dla Hospicjum św. Łazarza

nagroda – Franciszek Maj – uczeń klasy IV

• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – ilustracja baśni J.Ch.Andersa „Dziewczynka z zapałkami”

wyróżnienie – Aleksander Sieroń – uczeń klasy



KONKURSY  RECYTATORSKIE
 XIV Krakowski Konkurs Recytatorski – eliminacje szkolne 
kategoria uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce - Piotr Babicz
II miejsce - Hanna Makowska
III miejsce - Antonina Kuniewicz
• kategoria uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Dominika Ochman
II miejsce - Jan Lamik, 
III miejsce - Sabina Gryglewska
• kategoria uczniowie gimnazjum:
I miejsce - Anastazja Gumulińska,
II miejsce - Adam Krupa,
III miejsce - Adam Kowalski – Potok
Wyróżnienia specjalne: Filip Denkiewicz, Kajetan Laskowski, Przemek Płyś
Wyróżnienia: Oliwia Florek, Paulina Jamroziewicz, Milena Karcz, Jakub Kościelniak, 
Urszula Obirek, Mikołaj Piętakiewicz, Gabriela Światłowska, Jakub Szanduła, Karolina Uhruska

 XIV Krakowski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe
• kategoria uczniowie klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce - Piotr Babicz
wyróżnienie – Antonina Kuniewicz
• kategoria uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej:
wyróżnienie – Sabina Gryglewska 
• kategoria uczniowie gimnazjum
II miejsce - Anastazja Gumulińska,
III miejsce - Adam Krupa,
wyróżnienie - Adam Kowalski – Potok



KONKURSY  JĘZYKOWE  – język angielski

• XIII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej dla uczniów szkół podstawowych

wyróżnienie w kat. uczniów kl. I-III – Ewa Jarmuł – uczennica klasy II

III miejsce w kat. uczniów kl. IV-VI – Ignacy Korta – uczeń klasy IV

wyróżnienie w kat. uczniów kl. IV-VI – Natalia Stryczek – uczennica klasy IV

• XI Festiwal Piosenki Anglojęzycznej organizowany przez Dom Kultury „Podgórze”

w kategorii „zespoły” – zespół w składzie: Natalia Moskwa, Zofia Adamek, Maja Skowron, Maja Gąsiorowska, Julia Gach,
Nell Karwat oraz Sabina Gryglewska – zdobyły II miejsce 

w kategorii soliści w grupie wiekowej gimnazjum Dorota Snoch – zdobyła wyróżnienie 



ZAWODY  SPORTOWE

• XVI Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych,
reprezentacja naszej szkoły - zajęła II miejsce.
• 15 lutego odbyły się eliminacje do międzyszkolnych zawodów SKI DAY KLUSZKOWCE 2017
Grupa K01-narty Grupa: dziewczęta; gimnazjum-narty

Grupa: M01-narty Grupa: chłopcy; gimnazjum-narty

Grupa: K02-narty Grupa: chłopcy - snowboard

Grupa: M02-narty

Grupa: M03-narty

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Ziętek Marta 00:42:27 00:41:57 0:41,57
2 Ziętek Maja 00:44:10 00:43:48 0:43,48
3 Klamra Aleksandra 00:45:92 00:44:39 0:44,39

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Lonc Krzysztof 00:38:37 00:38:83 0:38,37
2 Wójcik Marek 00:41:59 00:41:18 0:41,18
3 Łukasiak Jakub DSQ 00:44:86 0:44,86

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK

1 Grbiel-Radomska 
Maria

00:38:00 00:36:90 0:36,90

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Gosztyła Igor 00:36:47 03:45:89 0:36,47
2 Daczewski Eryk 00:39:57 00:37:78 0:37,78
3 Grochowski Szymon 00:40:80 00:38:92 0:38,92

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Sieroń Andrzej 00:32:19 00:31:91 0:31,91
2 Hojnor Wiktor 00:34:80 00:34:46 0:34,46
3 Grządziel Michał 00:37:41 00:36:10 0:36,10

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Piotrowska Klara 00:38:19 00:38:00 0:38,00
2 Majewska Milena 00:41:02 00:42:10 0:41,02
3 Uhruska Karolina 00:42:00 00:43:01 0:42,00

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Gosztyła Mikołaj 00:32:38 00:32:35 0:32,35
2 Bartula Michał 00:33:79 00:34:45 0:33,79
3 Marczewski Piotr 00:34:35 00:34:55 0:34,35

Msc Nazwisko i imię 1 przejazd 2 przejazd WYNIK
1 Mikoś Szymon 00:41:18 00:41:13 0:41,13
2 Uhruski Mateusz 00:52:85 00:50:48 0:50,48



• 21 lutego na obiektach AGH przy ul. Piastowskiej 26 a, odbył się XIX Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Krakowskich 
Gimnazjów Niepublicznych, którego jesteśmy organizatorem.

reprezentacja chłopców - zajęła VI miejsce

reprezentacja dziewcząt - zajęła V miejsce.

• 21 lutego na obiektach AGH przy ul. Piastowskiej 26 a, odbyły się XIX Zawody Niepublicznych Szkół Podstawowych o Puchar Szkół 
"Inspiracja" 2017

reprezentacja zajęła III miejsce

• 23 lutego odbyły się XIX Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Narciarstwie 
Alpejskim – INSPIRACJA 2017, organizowane przez SN Glosator

Grupa K01 – narty Grupa M06– narty

Grupa M02– narty Grupa: dziewczęta; gimnazjum - narty

Grupa K03– narty Grupa: chłopcy; gimnazjum - narty

Grupa - snowboard
Grupa M04– narty

Msc Nazwisko i imię WYNIK
9 Ziętek Maja 0:44,37
10 Klamra Aleksandra 0:44,82

Msc Nazwisko i imię WYNIK
12 Gurbiel – Radomska 

Maria
0:40,20

Msc Nazwisko i imię WYNIK
9 Daczewski Eryk 0:39,35
11 Grochowski Szymon 0:42,17
13 Gosztyła Igor 0:44,92

Msc Nazwisko i imię WYNIK
9 Sieroń Andrzej 0:33,12

Msc Nazwisko i imię WYNIK
3 Lonc Krzysztof 0:37,80
10 Łukasiak Jakub 0:48,15

Msc Nazwisko i imię WYNIK
16 Piotrowska Klara 0:41,60

Msc Nazwisko i imię WYNIK
15 Gosztyła Mikołaj 0:34,28

Msc Nazwisko i imię WYNIK
1 Mikoś Szymon 43,66



Z ŻYCIA  SZKOŁY,  szkolne  przedsięwzięcia . . .

• 4 stycznia odbyły się warsztaty z lutowania, które poprowadzili dla nas ludzie
zgromadzeni wokół Fundacji Hackerspace Kraków. Wzięło w nich udział 20 uczniów
z klas IV – VI, którzy pod czujnym okiem prowadzących lutowali świecące serduszka.
Serca te zostały zlicytowane na aukcjach wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

• W czasie trwania Finału WOŚP, 15 stycznia 2017 roku, w naszej szkole była uruchomiona okolicznościowa stacja radioamatorska, która nadawała pod 
znakiem 3Z25WOSP.

• 17 stycznia w szkole odbyło się spotkanie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tematem zajęć była praca ratowników 
wodnych oraz bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.

• 24 stycznia w szkole odbył się koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego – „Karnawał z rodziną Straussów”

• 13, 14, 16 lutego odbył się próbny egzamin gimnazjalny z j.polskiego, matematyki, historii i WOS oraz przedmiotów przyrodniczych.

• 20 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. Przybyli na nią uczniowie klas od I – III. Tematem karnawału był
kosmos. Wszyscy uczestnicy przebrali się za ufoludki i roboty.

• 21 lutego w szkole odbył się koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego – „Antoś i cztery pory roku”

• 22 lutego w Teatrze Ludowym odbył się dwa spektakle „Antygona” na kanwie Jeana Anouilha, z którego 
dochód został w całości przeznaczony na cele Hospicjum dla Dzieci Alma Spei. Spektakl w wykonaniu
naszych uczniów i absolwentów. Zebraliśmy łącznie 4.797 zł.

• 9 marca uczniowie klasy II oraz III gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z Wojciechem Hermelińskim
przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej i byłym członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Przybliżył 
on naszym uczniom przebieg procesu wyborczego oraz procedur związanych z wyłanianiem poszczególnych
rodzajów władzy, opowiedział także o codziennej praktyce funkcjonowania najważniejszych organów państwa.

• Udział dwóch grup tanecznych (z klasy I – III oraz IV-VI) w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Zdrowe Dzieci, Zdrowa Młodzież, Zdrowi Dorośli” 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

• 14 marca w szkole odbył się koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego – „Pod niebem Paryża”



PROJEKTY  zrealizowane w ciągu roku szkolnego

• udział uczniów w 74. Konkursie Szopek Krakowskich

• uczniowie zdobyli 6 specjalnych wyróżnień. 3 zostały przyznane uczestnikom Szkoły Podstawowej a 3 Gimnazjum

• szkoła już po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną „Profesor Wnuczek”, przeprowadzono 6 bezpłatnych zajęć 
komputerowych dla seniorów. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela informatyki, przy współpracy uczniów. W ramach zajęć 
seniorzy poznali nowe technologie od podstaw – dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać komputera i możliwości, jakie daje 
Internet, jak obsługiwać pocztę elektroniczną.

• W ramach współpracy z AIESEC Organization – Projekt KidSpeak w dniach od 9 - 20 stycznia gościliśmy studentów z zagranicy. Dwa 
tygodnie spędzone z Marco z Brazylii i Satviką z Indonezji minęły zdecydowanie za szybko . . . Wolontariusze zżyli się z naszymi 
uczniami, zapoznawali ich ze swoja kulturą, krajami, opowiadali o rodzinie i życiu w odległych krańcach świata.

• Szkoła została zakwalifikowana do realizacji projektu miejskiego „Pierwsze kroki na śniegu” organizowanego przez Wydział Sportu 
UMK, w ramach projektu 38 uczniów zgłoszonych uczniów (z klas III – VI szkoły podstawowej) wzięło udział  w pięciu bezpłatnych 
wyjazdach na stok narciarski Siepraw SKI i nauce jazdy na nartach lub snowboardzie 

• W miesiącu grudniu sfinalizowaliśmy wykonanie kompleksowej modernizacji infrastruktury sieci szkolnej. Położone zostało nowe 
okablowanie, unowocześnione Access Pointy, nastąpił podział na kilka odrębnych sieci, dla użytkowników z różnym dostępem. 
Wzmocnione zostały zabezpieczenia i filtrowanie sieci.



WYJAZDY,  WYJŚCIA  szkolne

• 5 grudnia uczniowie klas IV, V i VI w ramach kółka przyrodniczego uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Gleby na Uniwersytecie Rolniczym. W 
obchodach wzięło udział aż 150 uczniów z krakowskich szkół. Organizatorami byli krakowscy gleboznawcy na co dzień związani z Zakładem 
Gleboznawstwa Leśnego oraz Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Zakładu Gleboznawstwa i Geografii 
Gleb z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć oraz zobaczyć 
jakie organizmy żyją w glebie, jak wykorzystują glebę do budowania swoich nor lub gniazd. Jak określić uziarnienie gleby, zmierzyć pH czy wilgotność 
gleby.

• 6 grudnia uczniowie klas I – III udali się na warsztaty – „Malowanie bombek” do Domu Kultury Nowy Bieżanów

• 13 grudnia uczniowie klasy III a oraz III b udali się na wycieczkę na Wawel – warsztaty „Jak dawniej krakowianie bronili Krakowa i Wawelu”

• 10 stycznia wyjście uczniów gimnazjum na spektakl „Romeo i Julia” do Teatru im. J. Słowackiego 

• 13 stycznia uczniowie klas IV, V i VI w ramach kółka przyrodniczego udali się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie odbywała się Noc Biologów. 
Uczestniczyli w warsztatach, w czasie których zaznajamiali się z budową komórki, obserwowali pod lupą niesporczaki oraz poznawali różnorodne 
gatunki motyli. Brali też udział w pokazach ptaków i nietoperzy. Mogli nie tylko poznać bliżej te zwierzęta, ale również wykonać nocnego łowcę z 
origami.

• 28 lutego wyjście uczniów gimnazjum na spektakl „Wróg ludu” do Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej

• 24 lutego wyjście uczniów klasy I oraz II do Teatru Groteska na spektakl „Calineczka”

• 25 lutego uczestnicy koła przyrodniczego udali się do kina Imax na film „Pod Taflą Oceanu”

• 9 marca wyjście uczniów klasy IV na unikalną inscenizację „Wesela” S. Wyspiańskiego dla dzieci do MOSu.

• 17 marca trzydziestu zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum uczniów z okazji światowego dnia liczby Pi wzięło udział w Piątkowym Wieczorze 
Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydarzenie stanowiło kontynuację odbywającej się od sześciu lat Nocy Matematyki.

• 22 marca wyjście uczniów klasy III a oraz III b do Teatru Ludowego na spektakl pt. „Królowa Śniegu”

• 24 marca wyjście uczniów klas IV-VI SP – uczących się etyki na warsztaty do Muzeum Inżynierii Miejskiej. 

• 28 marca wyjście uczniów klas I – II do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Tańcowały dwa Michały”

• 31 marca wyjście uczniów Gimnazjum na spektakl „Don Pasquale” do Opery Krakowskiej



AKCJE  CHARYTATYWNE z udziałem naszych uczniów

• zbiórka baterii w ramach ekologicznego wolontariatu,

• zbiórka zakrętek plastikowych,

• nasi uczniowie postanowili rozjaśnić smutny los chorych leczących się w jednym z krakowskich szpitali. Specjalnie dla nich na 
lekcjach techniki przygotowali piękne, drobne prezenty, ozdobnie je zapakowali a następnie wręczyli je chorym dzieciom i starszym 
osobom ze Szpitala im. Narutowicza.

• zbiórka odzieży na potrzeby Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera (Hospicjum Perinatalne)

Jednocześnie informujemy, że w okresie do 31 grudnia 2016 r. przekazaliśmy na cele charytatywne
31 kg tekstyliów.  Z informacji od firmy pośredniczącej w odbiorze ubrań, w całym projekcie
w okresie 01.09-31.12.2016 łącznie zebrano 2841,58 kg tekstyliów, co dało kwotę 5683,16 zł,
z czego 1234,04 zł trafiło do Hospicjum dla dzieci im. ks. Tischnera, a pozostałe środki
do innych instytucji charytatywnych na terenie kraju.



REKRUTACJA, ROTACJA UCZNIÓW . . .

 rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej

zamknęliśmy nabór do dwóch klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018

 rekrutacja uzupełniająca

jesteśmy w trakcie uzupełnienia klasy VII (wszyscy rodzice z klasy VI zadeklarowali przejście do nowej klasy)

 rotacja uczniów

klasa I szkoła podstawowa – jeden uczeń przyjęty od II semestru

klasa III b szkoła podstawowa – jeden uczeń przyjęty od II semestru

 aktualna liczba uczniów Zespołu  – 193




