
KANDYDAT DO TYTUŁU „BOHATER SZKOŁY”   

Imię i nazwisko: Janek Banaszek 

Klasa: 5a 

Janek Banaszek jest wyjątkowym chłopcem, 

ma wiele niezwykłych cech jako uczeń  

i kolega. Sumiennie pracuje  

osiągając bardzo dobre wyniki w nauce  

od początku swojej edukacji w szkole.  

Jest obowiązkowy i odpowiedzialny,  

zawsze stara się wywiązywać z zadania,  

którego się podjął.  

 

Ma szerokie zainteresowania i rozwija je  uczestnicząc w kołach zainteresowań oraz 

zajęciach pozaszkolnych (czytanie książek przyrodniczych, fantastycznych 

i przygodowych, gra w piłkę nożną, tenisa stołowego, szachy).  

Chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w projektach ogólnoszkolnych  

i klasowych (np. OGARNIJ INŻYNIERIĘ,  „ zaWODY dla AFRYKI”, „Butelka zamiast 

kubka”, klasowa debata: Warto być kulturalnym, gminnym projekcie 

ekologicznym). 

 

Od wielu lat reprezentuje klasę i szkołę w licznych konkursach i zawodach  

szkolnych, gminnych, powiatowych z zakresu różnych dziedzin: 

 przyrodniczych (np.Świetlik-2 miejsce, konkurs gminny przyrodniczy- przez 

kilka lat), 

 języka polskiego („O Janie Brzechwie i Tuwimie”- 4 miejsce w gminie, 

ortograficzny gminny – 3 miejsce) 

 matematyki (Kangur-2 razy pierwsze miejsce, 2 razy 2 miejsce), 

 języka angielskiego  (FOX -4 miejsce, Olimpus-3 miejsce), 

 sportu (Gminne zawody w tenisa stołowego -1 miejsce, Powiatowe zawody w 

tenisa stołowego – 4 miejsce) 

 

Od wielu lat jest gospodarzem klasy, aktywnie działa na rzecz klasy, można na niego liczyć w 

różnych sytuacjach. 

Najważniejszym powodem, dla którego zdecydowaliśmy się zgłosić kandydaturę Janka na 

BOHATERA SZKOŁY jest jego postawa wobec chłopca – kolegi, który przybył do naszej 

szkoły z bagażem bardzo trudnych doświadczeń, z brakiem wiary we własną wartość i 

poczuciem osamotnienia. Janek od razu go zaakceptował, codziennie starał się być jego 

przyjacielem, był jego towarzyszem podczas przerw i lekcji. W ciągu całego roku 



zorganizował pomoc koleżeńską w nauce, przychodził wcześniej do szkoły, aby wyjaśniać 

koledze zadania i pomagać w pracy domowej. 

Był pomysłodawcą, jak również organizatorem, we współudziale  kolegi z klasy – Olgierda  

Korczyńskiego i innymi uczniami,  kiermaszu, którego celem było pozyskanie funduszy    na 

zieloną szkołę. Kiermasz trwał kilka dni, Janek i inni uczniowie z klasy piekli ciasta, 

przynosili swoje zabawki, gry i inne rzeczy. Udało się dzięki temu uzbierać fundusze dla 

kilku potrzebujących osób,  cała klasa w komplecie wyjechała na zieloną szkołę. 

Aktywność koleżeńska Janka i jego rówieśników z klasy doprowadziła do tego, że dzisiaj 

uczeń, o którym była mowa wcześniej chodzi szczęśliwy i uśmiechnięty po szkole, czuje się 

akceptowany i potrzebny.  

Taka postawa empatii, dobrego serca, akceptacji i pomocy innym powinna być promowana, 

gdyż to są wartości ponadczasowe, wartości, które w naszej szkole są priorytetowe. 

Janek Banaszek takie wartości reprezentuje i dzięki temu daje wspaniały przykład innym. 

 

Wychowawczyni- Ewa Grzymała  oraz uczniowie klasy 5a 


