
Kolejny rok intensywnej pracy uczniów i nauczycieli za nami 

21 czerwca odbył się apel podsumowujący rok szkolny 2017/2018,  

zaś 22 czerwca - uroczystość wręczenia świadectw. Swoją obecnością 

zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego (Sekretarz Gminy 

Bronisław Gembalczyk i Marcin Ryś) oraz rodzice naszych uczniów. 

Mury szkoły opuściło trzydzieścioro siedmioro absolwentów, w tym 

jedenaścioro otrzymało świadectwa z wyróżnieniem* i nagrody książkowe 

(są to: Katarzyna Cofała, Kinga Kabot, Karolina Laskowska, Natalia 

Mikołajec, Marzena Pasternak, Paulina Smolarek oraz Monika Chlebek, 

Sylwia Grolik, Milena Piechula, Milena Szafron i Krzysztof Żurawka).  

Rodzicom nagrodzonych absolwentów wręczono listy gratulacyjne.  

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, jak co roku, Rada Pedagogiczna 

wybierała „Absolwenta Roku”. Wytypowanie jednego kandydata do tej 

nagrody spośród uczniów kończących szkołę było tym razem naprawdę trudne, 

stąd tytuł ten ostatecznie przyznano dwom uczennicom: Karolinie Laskowskiej 

i Sylwii Grolik. Także wielka liczba sukcesów sportowych Natalii Mikołajec, 

Bartosza Gogola i Jakuba Kozyry nie ułatwiła wyboru jednego „Sportowca 

Roku”, więc i tę nagrodę rozdzielono między wyżej wymienionych 

kandydatów.  

Niewątpliwie najwyższym odznaczeniem dla naszych absolwentów jest 

Nagroda Wójta Gminy Kobiór. W bieżącym roku laureatką tego wyróżnienia 

została Katarzyna Cofała.  

Najwyższą średnią wypracowała klasa IV c: 4,49; na drugim miejscu 

ex aequo znalazły się klasy IV a, V b i VI a ze średnią 4,4; na trzecim – z tą 

samą średnią 4,3 – uplasowały się IV b i VI b. 

Dwanaścioro uczniów odebrało nagrody za stuprocentową frekwencję 

na zajęciach: Ewelina Kalinowska (IV a), Dawid Liszka i Maksymilian 

Widłok (obydwaj z IV b), Wiktoria Kłobuch (VI b), Wiktoria Pyka (VII a), 

Emilia Liszka, Patrycja Liszka, Miłosz Matera (wszyscy z VII b), Marta 

Gołek (II a), Paweł Byrski i Nikola Kubecka (oboje z II b) oraz Paulina 

Smolarek (III a).   

Przyznano również nagrody za czytelnictwo. Tytuł „Czytelnika Roku” 

zdobyli: Joanna Bierska (w kategorii klas I-III), Wiktoria Galbierz  

(w kategorii klas IV-VI) i Sylwia Grolik (w kategorii klas VII, II i III 

gimnazjum). 

Podsumowano też całoroczną rywalizację klas IV–VII i gimnazjum  

w konkursie „Nasza Klasa”. Wyłoniono dwa zwycięskie zespoły klasowe. Są to 



IV c oraz VII a. Na ich sukces złożyły się m.in. nienaganna frekwencja 

uczniów, a także aktywne uczestnictwo w konkursach i akcjach 

przeprowadzanych w szkole.  

Nagrodzono także uczniów za sukcesy w konkursach, działalność na 

rzecz klasy i szkoły, pracę w Spółdzielni Uczniowskiej, bibliotece, zespołach 

„Campanella” i „Kobiórsko Czelodka” oraz w Kole Wolontariusza.  

Podsumowując, był to rok ciężkiej pracy, ale i obfitujący w sukcesy. 

Życzymy wszystkim słonecznej pogody i zasłużonego odpoczynku. 

 

* Łącznie w klasach IV – VII oraz gimnazjum wystawiono 85 świadectw  

z wyróżnieniem; najwięcej, bo 32 – w klasach czwartych. 

 

 


