
Rok szkolny 2007/2008 

  

Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 17 uczniów. 

Średni wynik sprawdzianu w szkole wyniósł – 35,2 pkt., 
natomiast w województwie wynosi – 26,7 pkt. 

  

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 15 uczniów. 
Z części humanistycznej średni wynik szkoły wyniósł – 39 pkt., 

natomiast w województwie – 32,2 pkt. 
Z części matematyczno przyrodniczej średni wynik szkoły wyniósł – 44,9 

pkt.,  
natomiast w województwie – 28,2 pkt. 

Nasze szkoły dzięki wysokim wynikom sprawdzianu i egzaminu znalazły 

sie na liście najlepszych małopolskich szkół podstawowych i gimnazjów. 
Szkoła podstawowa zajęła trzeciemiejsce w Małopolsce, pierwsze wśród 

szkół niepublicznych. Gimnazjum uplasowało się na piątym miejscu w 

Małopolsce, trzecim w Krakowie i drugim wśród szkół niepublicznych. 
Serdeczne gratulacje dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i III klasy 

gimnazjum. 

 

    Kolejny rok funkcjonowania konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie 
Kuratorium Oświaty przyniósł dalsze sukcesy naszym 

uczniom: 

Joanna 

Banaś 

- laureatka konkursu biologicznego  

- finalistka konkursu języka niemieckiego 
Maria 

Krawiec 

- laureatka konkursu biologicznego 

Weronika 

Urbańska 

- laureatka konkursu biologicznego 

Joanna 

Wiśniowska 

- laureatka konkursu historycznego 

Piotr 

Łanocha 

- laureat konkursu geograficznego 

Piotr 

Tomczewski 

- laureat konkursu informatycznego 

Filip 
Kokoska 

- laureat konkursu języka 
niemieckiego 

Katarzyna 
Krawczyk 

- finalistka konkursu "Wiem więcej" 

Magdalena - finalistka konkursu biologicznego 



Śleziak 

Iga 
Pochopień 

- finalistka konkursu fizycznego 

Aleksander 

Stach 

- finalista konkursu języka polskiego 

Aleksander 

Sipior 

- finalista konkursu "Wiem więcej" 

Nikodem 

Janicki 

- finalista konkursu informatycznego 

Osiągnięcia naszych uczniów w innych konkursach: 

Sebastian 
Goncerz 

- uczeń klasy IV szkoły podstawowej 
został laureatem Konkursu 

Matematycznego "Kangur" 
Mikołaj 

Zawiślak 

- uczeń klasy II a szkoły podstawowej 

uzyskał wynik bardzo dobry w Konkursie 
Matematycznym "Kangurek" 

Zuzanna 
Król 

- uczennica klasy II b szkoły podstawowej 
uzyskała wynik bardzo dobry w Konkursie 

Matematycznym "Kangurek" 

Bartosz 
Horowitz 

- uczeń klasy III a szkoły podstawowej 
otrzymał wyróżnienie w Konkursie 

Matematycznym "Kangurek" 
Hubert 

Pelczarski 

- uczeń klasy III a szkoły podstawowej 

otrzymał wyróżnienie w Konkursie 
Matematycznym "Kangurek" oraz 

ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. 
"Barwy ziemi" 

Mateusz 
Łaszczyk 

- uczeń klasy III a szkoły podstawowej 
otrzymał wyróżnienie w Konkursie 

Matematycznym "Kangurek" oraz 
ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. 

"Barwy ziemi" i zajął III miejsce w 
konkursie ortograficznym "Kaktus" 

Jakub 

Znamiec 

- uczeń klasy VI szkoły podstawowej 

otrzymał wyróżnienie w Konkursie 
Matematycznym "Kangur" 

Maciej 
Stańczewski 

- uczeń klasy II a gimnazjum otrzymał 
wyróżnienie w Konkursie Matematycznym 

"Kangur" 
Radosław 

Knura 

- uczeń klasy II a gimnazjum otrzymał 

wyróżnienie w Konkursie Matematycznym 
"Kangur" 

Anna 
Osielczak 

- uczennica klasy II b gimnazjum 
otrzymała wyróżnienie w Konkursie 

Matematycznym "Kangur" 
Filip 

Kokoska 

- uczeń klasy II b gimnazjum został 

laureatem Konkursu Języka 



Niemieckiego "Albus" 

Julia 
Woźniak 

- uczennica klasy V szkoły podstawowej 
otrzymała wyróżnienie w Konkursie Języka 

Niemieckiego "Albus" 

Zuzanna 
Kubica 

- uczennica klasy V szkoły podstawowej 
otrzymała wyróżnienie w Konkursie Języka 

Niemieckiego "Albus" 
Alicja 

Dudek 

- uczennica klasy VI szkoły podstawowej 

otrzymała wyróżnienie w Konkursie Języka 
Niemieckiego "Albus" 

Wojciech 
Gurgul 

- uczeń klasy V szkoły podstawowej 
otrzymał wyróżnienie w Konkursie Języka 

Niemieckiego "Albus" 
Dominika 

Gajoch 

- uczennica klasy III gimanzjum zajęła IV 

miejsce w konkursie O Międzynarodowym 
Prawie Humanitarnym. 

Aleksander 
Gołuch 

- uczeń klasy III a szkoły podstawowej 
otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym pt. "Barwy ziemi" 

Dominika 
Wąsik 

- uczennica klasy III b szkoły podstawowej 
otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie plastycznym pt. "Barwy ziemi" 
 


