
ZESTAWIENIE	  OSIĄGNIĘĆ	  	  UCZNIÓW	  ZESPOŁU	  SZKÓŁ	  W	  JAŚWIŁACH

W	  ROKU	  SZKOLNYM	  2012/2013

Osiągnięcia	  naukowe,	  plastyczne,	  muzyczne,	  literackie…

INDYWIDUALNE

SZKOŁA	  PODSTAWOWA

	  Klasa	  0a

• Emila	  Oszczapińska	  -‐	  Nagroda	  w	  Recytatorskim	  Konkursie	  „	  O	  złotą	  różdżkę	  dobrej	  wróżki”	  
(Opiekun	  -‐	  p.	  Marianna	  Pycz)

Klasa	  Ib

• Kinga	  Kowalczuk-‐	  Wyróżnienie	  w	  Recytatorskim	  Konkursie	  	  „	  Baje,	  bajki,	  bajeczki”
	  (Opiekun	  -‐	  p.	  Celina	  Gudel)

Klasa	  IIa

• Dawid	  Bruzgo-‐	  III	  miejsce	  w	  Ogólnopolskim	  Konkursie	  Plastycznym	  „	  Chemia	  w	  rolnictwie”

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Opiekun	  -‐	  p.	  Barbara	  Olechno)

Klasa	  IIIa

• Weronika	  Paniczko-‐	  Wyróżnienie	  w	  Wojewódzkim	  Przeglądzie	  ,,Zdobnictwa	  Obrzędowego	  
Cyklu	  Wiosennego	  i	  Świąt	  Wielkanocnych”
(Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  Pereszczako),	  Wyróżnienie	  w	  Recytatorskim	  Konkursie	  	  „	  Baje,	  bajki,	  
bajeczki”	  (Opiekun-‐	  p.	  Bożena	  Sobolewska)

• Weronika	  Klim-‐	  Nagroda	  W	  Powiatowym	  Konkurskie	  „	  Laurka	  Matce	  Bożej”
(Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Natalia	  Głódź-‐	  Nagroda	  w	  	  Powiatowym	  Konkursie	  „	  Te	  co	  skaczą	  i	  fruwają	  do	  konkursu	  
zapraszają”	  (Opiekun-‐	  p.	  Bożena	  Sobolewska)

Klasa	  IVa

• KrysYan	  Kowalczuk-‐	  Wyróżnienie	  w	  Powiatowym	  Konkursie	  „	  Laurka	  Matce	  Bożej”
(Opiekun-‐p.	  Ewa	  Pereszczako)

Klasa	  VIb

• Hubert 	   Kawałko-‐ 	  Wyróżnienie 	   w 	   „Kangurze” 	   w 	   województwie, 	   Laureat 	  Wojewódzkiego
Konkursu	  Matematycznego	  (Opiekun-‐p.	  Magdalena	  Bartnik)



OSIĄGNIĘCIA	  DRUŻYNOWE

• Agnieszka	  Bruzgo,	  Paweł	  Wałuszko,	  Aleksandra	  Olechno	  (V),	  Emila	  Kmosa,	  Wiktoria	  
Komosa,	  Klaudia	  Szklarzewska,	  Julia	  Bruzgo	  (VIb),	  Weronika	  Klim,	  Weronika	  Paniczko	  
(IIIa),	  Izabela	  Purta	  (IIb),	  Alicja	  Filipczuk(	  Gim.	  Ia),	  Paweł	  Wodnicki	  (Gim.	  IIc)-‐	  Nagroda	  
w	  Powiatowym	  Konkursie	  „	  Na	  Choinkę	  Bożonarodzeniową”	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  
Pereszczako)

• Julia	  Bruzgo(	  VIb),	  Agnieszka	  Bruzgo	  (	  V),	  Emilia	  Komosa(IVb)-‐	  I	  Miejsce	  w	  
Regionalnym	  „Wielkanocnym	  Konkursie	  Plastycznym(	  Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Julia	  Bruzgo(VIb),	  Agnieszka	  Bruzgo,	  Aleksandra	  Olechno(V),	  Weronika	  Paniczko(IIIa)-‐
Nagroda	  w	  Wojewódzkim	  Przeglądzie	  Obrzędowego	  Cyklu	  Wiosennego	  i	  Świąt	  
Wielkanocnych	  (Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Paweł	  Wodnicki	  (Gim.	  IIc),	  Alicja	  Filipczuk(	  Gim.	  Ia)	  –	  Wyróżnienie	  	  w	  Wojewódzkim	  
Przeglądzie	  Obrzędowego	  Cyklu	  Wiosennego	  i	  Świąt	  Wielkanocnych	  
(Opiekun-‐	  p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Marcin	  Kupiński,	  Damian	  Cybulko,	  KrysYan	  Kropiewnicki,	  Szymon	  Rafałkowski(	  Ia)-‐
Nagroda	  w	  w	  Powiatowym	  Konkursie	  „	  Laurka	  Matce	  Bożej”
(Opiekun-‐p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Agnieszka	  Bruzgo(V),	  Julia	  Bruzgo(VIb),	  Alicja	  Filipczuk(Gim.	  Ia)-‐	  Nagroda	  w	  w	  
Powiatowym	  Konkursie	  „	  Laurka	  Matce	  Bożej”(Opiekun-‐p.	  Ewa	  Pereszczako)

• Huber	  Kawałko(VIb),	  Marcin	  Wysocki,	  Justyna	  Dudar,	  Kamil	  Jasiński,	  Klaudia	  
Bochenko,	  Elżbieta	  Tałałaj(VIa),	  Edyta	  Komosa,	  Aleksandra	  Olechno(V)-‐
II	  miejsce	  w	  „	  Matematyczny	  Czar	  Par”

• Agnieszka	  Bruzgo,	  Dominika	  Bochenko,	  Paweł	  Kupiński(V)-‐	  II	  miejsce	  w	  Powiatowym	  
Konkursie	  BRD	  „Bądźmy	  Bezpieczni”	  (	  Opiekun-‐p.	  Lech	  Jakubiuk)

• Młodzieżowy	  Zespół	  Wokalny	  –	  I	  miejsce	  w	  III	  Rejonowym	  Konkursie	  Piosenki	  
Walentynkowej	  „Miłość	  niejedno	  ma	  imię”,	  I	  miejsce	  w	  XXVII	  Wojewódzkim	  
Spotkaniu	  Zespołów	  Kolędniczych	  (	  Opiekun-‐p.	  Tomasz	  Kłubowicz)



Osiągnięcia	  sportowe

INDYWIDUALNE

SZKOŁA	  PODSTAWOWA

Klasa	  Ib

• Ewelina	  Olechno	  –	  IV	  miejsce	  w	  XII	  Wiosennych	  Biegach	  Ulicznych-‐	  Mońki	  2013

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Opiekun	  -‐	  p.	  Celina	  Gudel)

Klasa	  IVa

• Adam	  Nowicki-‐	  III	  m-‐ce	  w	  Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych	  w	  województwie,
	  II	  m-‐ce	  w	  Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych(LZS)	  w	  województwie
(	  Opiekun-‐	  p.	  	  Sławomir	  Olechno)

Klasa	  IVb

• Eryk	  Rafało	  -‐II	  m-‐ce	  w	  Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych(LZS)	  w	  powiecie	  	  	  	  	  
	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Paweł	  Koda)

Klasa	  VIa

• Weronika	  Krzywosz-‐	  II	  m-‐ce	  Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych	  w	  powiecie,	   	  III	  m-‐ce	  w
Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych(LZS)	  w	  powiecie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)

• 	   Klaudia	  Pilichiewicz-‐	  III	  m-‐ce	  Indywidualnych	  Biegach	  Przełajowych	  w	  powiecie,	  III	  m-‐ce	  w
rzucie	  oszczepem	  w	  XIII	  Podlaskie	  Igrzyska	  w	  LA	  w	  rejonie,	  II	  m-‐ce	  w	  Indywidualnych	  Biegach
Przełajowych(LZS)	  w	  powiecie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)

OSIĄGNIĘCIA	  DRUŻYNOWE

• Dziewczyny	  VI	  SP	  i	  I	  Gim.	  –	  I	  m-‐ce	  w	  Piłce	  Nożnej	  w	  Turnieju	  Olika	  o	  Puchar	  Premiera	  w	  
województwie	  i	  udział	  w	  ogólnopolskim	  etapie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)

• I	  m-‐ce	  w	  Sztafetowych	  Biegach	  Przełajowych	  w	  powiecie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)
• Igrzyska	  w	  Piłce	  Nożnej	  Dziewcząt	  -‐	  III	  m-‐ce	  w	  rejonie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)
• Czwórbój	  Lekkoatletyczny	  –	  III	  m	  w	  powiecie	  (	  Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)
• II	  m-‐ce	  w	  Turnieju	  Piłki	  Nożnej	  im.	  Marka	  Wielgusa	  w	  rejonie	  	  (Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)
• Turniej	  Piłki	  Nożnej	  „Mała	  Piłkarska	  Kadra”–	  powiat	  III	  m-‐ce	  w	  województwie

	  	  (Opiekun-‐	  p.	  Joanna	  Rożko)


