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Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

zwracam się do Was w dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021, zwracam się do
Was, niestety, już drugi raz (mam ogromną nadzieję, że ostatni) za pośrednictwem
strony internetowej – czynię to niechętnie, ale też wiem, że tak będzie bezpieczniej.

Moja duma z pracy naszej szkoły nie została naruszona. Włożyliśmy ogromny wysiłek
i zaangażowanie w uporządkowanie i udoskonalenie procesu nauczania w trybie
zdalnym i hybrydowym. Nasza praca przyniosła wymierne efekty – wszyscy uczniowie
zostali na koniec roku szkolnego sklasyfikowani, wszyscy ósmoklasiści opuszczają
mury naszej szkoły. Prawdą jest, że trzech uczniów nie uzyskało promocji do klas
programowo wyższych, ale nie jest to dla nich karą lecz stworzeniem możliwości
opanowania materiału, którego przyswojenie sprawiło im trudność w warunkach
zdalnej pracy. Dzięki szczególnym staraniom pozostania w kontakcie z każdym
uczniem w okresie nauki zdalnej, utrzymaliśmy zadowalającą średnią frekwencję
na poziomie 90,6%, a średnia ocen wynosi 4,1 (w ubiegłym roku – 4,0).



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 1a:

🖍Michalska Patrycja

🖍 Jamniak Agnieszka

🖍 Kulas Hubert

🖍 Kurak Igor

🖍 Gliszczyńska Marta

🖍 Tuzimek Julia

Klasa 1b:

✏ Balina Antoni

✏ Bartczak Antoni

✏ Kwiatosz Dawid

✏ Rodziewicz Iga

✏ Zegadło Hanna



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 2a:

✂ Żydonik Michał

✂Minko Piotr

✂ Ziółkowska Małgorzata

✂ Onichowska Joanna

✂Matusiak Anastazja

✂ Szygenda Jan

✂ Borko Bartosz

Klasa 2b:

📌 Krawczuk Aleksandra

📌 Chamier-Gliszczyński Victoria

📌 Buliszak Amelia

📌 Kokowicz Nadia

📌 Zegadło Maria



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 3a:

📐 Landowski Gabriel

📐 Radecka Wiktoria

📐 Cyc Malwina

📐Markowska Wiktoria

📐 Tobisz Lena

📐 Kuras Oliwier

📐 Gugulska Marta

Klasa 3b:

📏Mikołajczak Emilia

📏Wójcik Julia

📏 Bińczyk Hanna



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 4:

📕 Żydonik Szymon- 5,64; wz

📕 Cyc Filip- 5,45; wz

📕 Cyc Damian- 5,45; bdb

📕 Gwizdała Oliwia- 5,45; wz

📕 Puppel Filip- 5,45; wz

📕 Lewandowska Wiktoria- 5,18; wz

📕 Ławrynowicz Kamila- 5,0; wz

📕 Gostomska Nadia- 4,91; bdb

📕 Babula Stanisław- 4,82; wz



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 5:

🔔 Tomporowska Katarzyna- 5,25; wz

🔔 Kowal Michał- 5,25; bdb

🔔Minko Ewa- 5,08; bdb

🔔 Kozicki Hubert- 4,85; bdb



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 6a:

🎒 Fras Zofia- 5,73; wz

🎒 Rodziewicz Hubert- 5,58; wz

🎒 Landowska Maja- 5,00; bdb

🎒 Szulta Anna- 4,92; wz

🎒 Szczęsna Oliwia- 4,83; wz

🎒 Szczęsna Roksana- 4,83; wz

Klasa 6b:

💼 Pietruś Kacper- 5,0; wz



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 7a:

📘Wasiniewska Agata- 5,50; wz

📘 Ginter Roksana- 5,36; wz

📘 Dorawa Zofia- 5,00; wz

📘 Lubińska Zofia- 4,93; wz

📘Makarewicz Hanna- 4,86; wz

Klasa 7b:

📗 Strzelecka Aleksandra- 5,00; wz

📗Majewska Dominika- 4,86; wz

📗 Serowski Jakub- 4,79; wz



Z wielką przyjemnością zamieszczam poniżej listę wszystkich uczniów, którzy
zapracowali na wyróżnienie – jest ich 33 w klasach 1 – 3 oraz 39 w klasach 4 – 8:

Klasa 8a:

🎓 Skrzypiec Sandra- 5,61; wz

🎓 Tobisz Maja- 5,33; wz

🎓 Sławek Laura- 5,33; wz

🎓Mądrzyk Inez- 5,28; wz

🎓 Landowski Jakub- 5,22; bdb

🎓Wójcik Klaudia- 5,17; wz

Klasa 8b:

⌛ Onichowska Zuzanna- 5,39; wz

⌛ Dziewiński Artur- 5,28; wz

⌛ Białek Dominik- 4,94; wz

⌛ Chatys Lena- 4,89; wz

⌛ Jamniak Anna- 4,89; wz



Uczniowie klas 1 – 3 otrzymują nagrody książkowe, klas 4 – 8 bony upominkowe
do Empiku, a rodzice wyróżnionych – listy gratulacyjne. Wśród wyróżnionych
są Perełki – uczniowie, którzy mogą pochwalić się średnią co najmniej 5,20
i wzorowym zachowaniem – oni otrzymują dodatkowo stypendium motywacyjne.

Miło mi jest poinformować, że oprócz bonów upominkowych i książek, 
Rada Rodziców funduje corocznie nagrody dla absolwentów:

Tytuł najlepszego ucznia absolwenta
w roku szkolnym 2020/2021 otrzymuje:
🥇 Sandra Skrzypiec,

Tytuł najlepszego sportowca absolwenta
w roku szkolnym 2020/2021 otrzymują:
🥇 Laura Sławek
🥇 Hubert Paszkiewicz.



Jedenastu uczniów utrzymało wzorową frekwencję przez cały rok szkolny – dla nich
mamy dyplomy, również wśród tych uczniów jest Perełka – Filip Cyc, który wzorową
frekwencję zachował przez 4 lata nauki:

⏰ 1b - Markowska Magdalena

⏰ 2b - Kulas Michał

⏰ 3a - Cyc Malwina

⏰ 3a - Markowska Wiktoria

⏰ 3a - Tobisz Lena

⏰ 3b - Mikołajczak Emilia

⏰ 3b - Wozinski Patryk

⏰ 4 - Cyc Filip

⏰ 4 - Puppel Filip

⏰ 7b - Strzelecka Aleksandra

⏰ 8a -Tobisz Maja



Zgodnie z tradycją mamy dwie nagrody specjalne:
🏆 Nagrodę specjalną fundacji „Koczalanie XXI” otrzymuje: Zofia Fras z klasy 6a,
🏆 Nagrodę specjalną firmy „Goodvalley” otrzymuje: Sandra Skrzypiec z klasy 8a.

Nasi uczniowie brali udział w wielu konkursach, nawet w okresie trwania zdalnego
nauczania i odnosili sukcesy, ale o nich czytaliście na bieżąco na naszej stronie
internetowej.

Wszystkim uczniom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zasłużyli na wyróżnienie
i nagrody serdecznie gratuluję, życzę kolejnych sukcesów w imieniu wszystkich
nauczycieli i pracowników szkoły.



Nie mogę dziś przedstawić wyników egzaminów ósmoklasistów, ponieważ zostaną
one opublikowane 02 lipca 2021 roku – uczniowie będą mieli do nich dostęp
po zalogowaniu na stronie OKE z użyciem numeru pesel oraz hasła, które otrzymali
w szkole. Zaświadczenia będą mogli odebrać w szkole 09 lipca.

Bez względu na to, jakie te wyniki będą, sukcesem pozostaje fakt, że do wszystkich
części egzaminu przystąpili wszyscy nasi uczniowie, co oznacza, że w dniu 25 czerwca
2021 roku zostali absolwentami naszej szkoły.



Na koniec chcę nam wszystkim pogratulować i podziękować, że wytrwaliśmy
i zaliczyliśmy kolejny rok. Wszyscy wykazaliśmy duże zaangażowanie i elastyczność
– to za nie chcę podziękować:

🥳 moim koleżankom i kolegom za realizację zadań opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych, za innowacje i projekty,
🥳 pracownikom administracji i obsługi, którzy czuwali, żeby kasa się zgadzała, wszystko
grało w papierach, było co zjeść, było czysto i na czas naprawione to, co zepsuliśmy,
🥳 Radzie Rodziców – za krytykę i pochwały, za pytania i sugesFe, za odpowiedzi
na prośbę o wsparcie, za płynność finansową nawet, gdy nie było możliwości zarobienia
pieniędzy,
🥳 organowi prowadzącemu – za wsparcie i kombinowanie skąd wziąć, gdy nagle
okazuje się, że mamy mniej, niż oczekiwaliśmy,
🥳 i wszystkim innym sprzymierzeńcom szkoły, który służyli nam zawsze radą i wspierali,
gdy o to prosiliśmy, wymienię pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Posterunku Policji,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędu Gminy oraz naszego proboszcza,
🥳 dziękuję też wszystkim tym, którzy wspierali nas finansowo.



Życzę wszystkim udanego, zasłużonego wypoczynku, pamiętajcie o bezpieczeństwie
i odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

To był trudny rok – oby kolejny był lepszy!

Do zobaczenia 1 września – wróćcie cali, zdrowi oraz pełni sił i motywacji.

Wiesława Lisek-Fronczak
Dyrektor ZKiW w Koczale


