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GIMNAZJALNIK
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

W dniach 24  –  26  kwietnia 2012 r.  gimnazjaliści  w całym kraju  sprawdzali  swoje wiadomości  i  umiejętności  w trzech częściach 
egzaminu. W pierwszym dniu odbyła się część humanistyczna podzielona na dwa testy: historię z wiedzą o społeczeństwie oraz język  
polski.  W drugim dniu  odbyła  się  część  matematyczno –  przyrodnicza  również  podzielona  na dwa testy:  przedmioty  przyrodnicze 
(geografia, biologia, chemia i fizyka) oraz matematykę. Trzeci dzień należał do języków obcych. Na 55 uczniów zdających w naszej szkole, 3 
osoby wybrały język niemiecki w części podstawowej, natomiast pozostali uczniowie pisali test z języka angielskiego zarówno w części 
podstawowej jak i rozszerzonej.  Uczennica klasy 3c,  Klaudia Kubala,  zostając laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z 
Matematyki zapewniła sobie zwolnienie z części matematyczno – przyrodniczej oraz maksymalną liczbę punktów w tej części.

Najlepszy wynik w poszczególnych częściach egzaminu uzyskali:  historia i  wos –  Alicja Gorońska (100%),  język polski  –  Alicja 
Gorońska i Piotr Zagóra (97%),  przedmioty przyrodnicze –  Klaudia Kubala (100%),  matematyka –  Klaudia Kubala i Ilona Zdziś 
(100%), język angielski podstawowy – Alicja Gorońska i Piotr Zagóra (98%), język angielski rozszerzony - Alicja Gorońska (98%), język 
niemiecki podstawowy – Paulina Skupień (90%). Najwyższy łączny wynik z trzech części uzyskała Alicja Gorońska.

Poniżej prezentujemy średnie wyniki naszych gimnazjalistów z poszczególnych części egzaminu na tle powiatu, województwa i kraju.
Barbara Szczypka
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IV EDYCJA UNIJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO
Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Każdy uczeń, który chciałby skorzystać z  
takiego stypendium, musi spełnić wszystkie kryteria podstawowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych (wymienione są tylko warunki  
dotyczące ucznia gimnazjum):

kryteria podstawowe:
 uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa śląskiego;
 stałe zamieszkanie na terenie województwa śląskiego;
 średnia ocen z trzech wybranych przez wnioskodawcę (ucznia) przedmiotów kierunkowych z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych 

i technicznych (tzn. matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, przyroda, informatyka i zajęcia techniczne) uzyskana na zakończenie 
poprzedniego roku nauki (2011/2012) wynosi co najmniej 5,00;

 średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na zakończenie poprzedniego roku nauki wynosi co najmniej 4,20;
 przeciętny miesięczny dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (w tym przypadku jest to rok 2011), nie przekracza kwoty 1078,00 zł. Wyjątkiem jest  
sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecko z orzeczeniem o  
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W takiej sytuacji maksymalny dochód na osobę wynosi 1246,00 zł;

 za okres, na jaki będzie przyznawane stypendium w ramach projektu uczeń nie może pobierać stypendium finansowanego ze środków  
publicznych  w zakresie  tożsamym lub  zbliżonym do możliwego  do  otrzymania  w ramach projektu,  które  spowodowałoby podwójne  
finansowanie wydatków.

kryteria dodatkowe:
 uzyskanie  w okresie  trzech poprzednich lat  szkolnych tytułu  laureata  lub finalisty  konkursu  o zasięgu  co najmniej  wojewódzkim lub 

olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia;
 co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej

Wszyscy uczniowie, którzy spełniają wymagane kryteria muszą złożyć osobiście lub wysłać komplet dokumentów w terminie od 24 IX do 5 XI 
2012r. (decyduje termin wpłynięcia dokumentów do urzędu). Wszystkie bieżące informacje na temat projektu (adresy urzędów oraz wymagane  
dokumenty) znajdują się na stronie gimnazjum (www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl) oraz na stronie projektu (www.efs.slaskie.pl).  Uczniowie, 
którzy spełniają podane wymagania i są zainteresowani otrzymywaniem stypendium lub mają pytania dotyczące otrzymywania stypendium 
mogą zgłosić się do szkolnego opiekuna stypendystów p. Barbary Szczypka.

KUBA I KAMIL PODCZAS OBRAD SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY – 1 CZERWCA 2012

ZŁOTA KSIĘGA ABSOLWENTÓW
ALICJA GOROŃSKA

Urodzona 26 kwietnia 1996 roku w Cieszynie, córka 
Katarzyny i Roberta, zamieszkała w Dębowcu, gdzie 
ukończyła z wyróżnieniem szkołę podstawową.
W  latach  2009-2012  była  uczennicą  Gimnazjum 
Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą, 
sumiennym  wykonywaniem  obowiązków  ucznia, 
zaangażowaniem we wszelkie  działania  szkolne w 
tym pozalekcyjne, a także ogromną koleżeńskością, 
co  przyczyniło  się  do  pełnienia  przez  nią  funkcji 
przewodniczącej  Samorządu  Uczniowskiego. 
Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce i 
wzorowe  zachowanie,  otrzymując  świadectwa  z  wyróżnieniem.  Pełniła 
zaszczytną funkcję asysty pocztu sztandarowego Gimnazjum w Dębowcu. W 
roku  szkolnym  2011/2012  została  finalistką  Wojewódzkiego  Konkursu 
Przedmiotowego z  Języka Polskiego.  Z  egzaminu  gimnazjalnego  uzyskała 
najwyższy wynik w szkole, najwyższą wśród absolwentów średnią ocen 5,17 
oraz  wzorowe  zachowanie.  W  roku  szkolnym  2009-2010  brała  udział  w 
projekcie  Socrates  Comenius,  przyczyniając  się  do  rozwinięcia 
międzynarodowej współpracy naszego gimnazjum.
Alicja Gorońska to uczennica wykazująca szczególne uzdolnienia w kierunku 
przedmiotów  humanistycznych  oraz  językowych,  a  także  przejawiająca 
talent  plastyczny.  Swoje  uzdolnienia  i  zainteresowania  zamierza 
kontynuować  w  I  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  A.  Osuchowskiego  w 
Cieszynie w klasie o profilu dziennikarskim.

KLAUDIA KUBALA
Urodzona  3  marca  1996  roku  w 
Cieszynie, córka Emilii i Jarosława, 
zamieszkała  w  Dębowcu,  gdzie 
ukończyła  z  wyróżnieniem  szkołę 
podstawową.
W latach 2009-2012 była uczennicą 
Gimnazjum  Dębowcu,  gdzie 
wzorowo  wypełniała  wszelkie 
obowiązki  ucznia,  cechując  się 
wysoką  kulturą  osobistą.  W  roku 
szkolnym  2010/2011  zdobyła 

wyróżnienie  w  Międzynarodowym  Konkursie  „Kangur 
Matematyczny”,  a  w  2011/2012  została  laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. 
Z  egzaminu  gimnazjalnego  uzyskała  drugi  najwyższy 
wynik w szkole. Uczennica uzyskała także wysoką średnią 
ocen 5,00 oraz wzorowe zachowanie.
Klaudia  Kubala  to  uczennica  wykazująca  szczególne 
uzdolnienia  w  kierunku  przedmiotów  ścisłych,  w 
szczególności  matematyki.  Swoje  uzdolnienia  i 
zainteresowania  zamierza  kontynuować  w   I  Liceum 
Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w 
klasie o profilu politechnicznym.

Wpisane do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2012 r.
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http://www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl/
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