ota czcionka

Gazetka
redagowana
przez
uczniów
Gimnazjum nr 1
w asinie
Nr 10 (81) maj 2014 r.

GAPA,

czyli Grudzi dzki Amatorski Przegl d Artystyczny
W kategorii „ piew” wyró nienie przyznano
– Agacie
Gorczewskiej (2c). Opiekunem Agaty by a. P. Ma gorzata
Mischke. Gratulujemy

Znaj

asin i okolice

16 maja w Gimnazjum nr 2 w Jankowicach odby si gminny konkurs wiedzy o Gminie
asin. Nasze gimnazjum reprezentowa a dru yna w sk adzie: Natalia Kwiatkowska,
Aleksandra Jab ska i Agnieszka Górska. Po rozwi zaniu testu pisemnego im podliczeniu
punktów
okaza o
si ,
e
Natalia
Kwiatkowska
–
zdoby a III miejsce,
a
Aleksandra
Jab ska
i
Agnieszka Gorska –
wyró nienia.
Opiekunem
uczennic by a p.
Aleksandra
Jankowska.
Gratulujemy

Szkolny przegl d projektów
W dniach 26-30 maja odbywa y si prezentacje projektów edukacyjnych uczniów klas
drugich. Kilkuosobow komisj tworzyli: dyrektor, pedagog, przedstawiciel Rady Rodziców,
przedstawiciel Samorz du Uczniowskiego, opiekun projektu.
Tematy projektowe
realizowane w bie cym roku szkolnym: „Je
z g ow ”, „Co w trawie piszczy”, „Moja
szko a”, „Szlaki historyczne na ziemi che mi skiej. ladami genera a Hallera”,

Wybrano opiekuna Samorz du
Dnia 29 maja uczniowie w g osowaniu wybrali opiekuna Samorz du Uczniowskiego na
najbli sze trzy lata. Na pocz tku marca odby o si zebranie trójek klasowych. Uczniowie
zaproponowali nauczycieli, którzy mogliby pe ni funkcj opiekuna SU gimnazjum.
29.05.2014r. odby y si d ugo wyczekiwane wybory.
Kandydaci zaproponowani przez przedstawicieli klas gimnazjum:
1. Aleksandra Jankowska
2. Dorota Ruso
3. Anna Bartnicka
4. Marzena Górska
5. Zdzis aw Eichler
6. Teresa Czy ak-Szram
7. Marlena Grzesiak
8. Ma gorzata Strug
9. Roman Szymanowski
10. Barbara Mrozek
11. Alicja Rybi ska
Komisj wyborcz tworzy y:
- Wiktoria Korytkowska
- Tamara M dzielewska
- Dominika Niklewska
W sk ad komisji skrutacyjnej wchodzi y:
- Weronika Gnutek
- Patrycja Erdma ska
- Weronika Skoroch
- Klaudia Ochlak
- Angelika Sarnat
Wyniki z przeprowadzonych wyborów:
Aleksandra Jankowska – 83 g osy
Marlena Grzesiak – 19 g osów
Dorota Ruso – 18 g osów
Roman Szymanowski – 18 g osów
Alicja Rybi ska – 7 g osów
Zdzis aw Eichler – 5 g osów
Marzena Górska – 4 g osy
Ma gorzata Strug – 3 g osy
Teresa Czy ak-Szram – 1 g os
Anna Bartnicka – 0 g osów
Barbara Mrozek – 0 g osów

