Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce
Osiągnięcia uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce
w r.szk.2012/13
Wrzesień
- wycieczka klas III-cich do Parku Krajobrazowego w Żywcu
- egzamin na kartę motorowerową kl. I-III
- udział Pocztu Sztandarowego w Parafialnych Uroczystościach Odpustowych w kościele pw.
NNMP w Porąbce
- zebranie informacyjne dla rodziców uczniów kl. I
- zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców uczniów kl. I-III
Październik
- rajd pieszy do Wielkiej Puszczy kl. I
- wycieczka klas III-cich do Oświęcimia
- udział w spektaklu kl. I-III w Domu Kultury w Porąbce „Janusz Korczak”
Listopad
- udział Pocztu Sztandarowego w obchodach Święta Niepodległości w kościele pw. NNMP
w Porąbce
- próbne testy gimnazjalne klas III
- konkurs z historii na szczeblu wojewódzkim w Katowicach Adam Smółka (kl. III)
- dyskoteka kl. I-III
- apel Światowy Dzień AIDS
Grudzień
- Mikołajkowy wyjazd do kina Bielsko-Biała kl. I-III
- Próbne testy gimnazjalne klas III
- konsultacje dla rodziców
- wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na „Koncert Sylwestrowy”
Wyniki w konkursach przedmiotowych:
Do dalszego etapu konkursów przedmiotowych z poszczególnych przedmiotów przeszli:
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum /I etap - szkolny/
- Klaudyna Rączka (kl. III)
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjum /I etap szkolny/ Tomasz Harat (kl. III), Piotr Janosz (kl. II), Kamil Krysta (kl. III)
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów gimnazjum /I etap szkolny/ - Piotr
Janosz (kl. II)
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum /I etap
szkolny/ - Tomasz Harat (kl. III)
W sumie 6 uczniów na 114 wszystkich uczniów w szkole co stanowi 5,3%
Wyniki uzyskane przez uczniów w zawodach sportowych:
- II miejsce w finałach powiatowych piłki nożnej chłopców
- I miejsce w gminnych finałach piłki koszykowej chłopców
- II miejsce w gminnych finałach piłki koszykowej dziewcząt
- I miejsce w gminnych finałach piłki siatkowej dziewcząt
- I miejsce w gminnych finałach piłki siatkowej chłopców
- udział w półfinałach powiatowych lekkoatletyki dziewcząt i chłopców
- III miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej - Kamil Roseger (kl. I)
- V miejsce w Powiatowej Lidze Szachowej - Wojciech Łukasik (kl. I)
- II miejsce w rozgrywkach drużynowych Powiatowej Ligi Szachowej

Konkursy plastyczne:
- Laureatka konkursu plastycznego "Człowiek a środowisko" organizowanego przez starostwo
Powiatowe w Bielsku- Białej - Justyna Dudek (kl. III)
Ważne wydarzenia szkolne:
-16.10.2012r. została zorganizowana uroczystość Dnia Patrona, połączona ze ślubowaniem klas I.
Uroczystość odbyła się w kościele Narodzenia NMP w Porąbce poprzez udział młodzieży i
pracowników szkoły we Mszy Świętej, w czasie której uczniowie klas I przedstawili program
artystyczny poświęcony życiu i działalności Jana Pawła II oraz złożyli ślubowanie. Następnie udali
się do Domu Kultury w Kętach na projekcję filmu "Bitwa pod Wiedniem".
-21.12.2012r. - szkolna uroczystość wigilijna. Uczniowie klas I gimnazjum wraz z dziećmi
przedszkolnymi przygotowali program Jasełkowy pt. "Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości bez
miłości". Motto przedstawienia to słowa naszego patrona - Jana Pawła II. W trakcie uroczystości
miało miejsce wspólne kolędowanie, składanie życzeń oraz wspólna "wigilijka", przygotowana dla
wszystkich uczniów szkoły na sali gimnastycznej.
Opracowanie: E. Madejczyk

