23 czerwca we wszystkich szkołach skończył się rok szkolny 2016/2017. Z okazji
rozpoczynających się wakacji uczniom dziękujemy za 10 miesięcy ciężkiej pracy oraz
gratulujemy zdobytych wyników w nauce. Szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym
miniony rok szkolny przyniósł różnorakie sukcesy w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych. Życzymy dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali i dopingowali
naszych podopiecznych.
Osiągnięcia uczniów naszej szkoły:
Matematyczny Konkurs Kuratoryjny
Tytuł finalisty zdobył Miłosz Niedziela z klasy VI.
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Wynik bardzo dobry dla Miłosza Niedzieli z klasy VI.
Wyróżnienie dla Darii Łyczko i Miłosza Łukasika z klasy VI.
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „ALBUS”
Tytuł laureata zdobyła Maria Sokół z klasy V.
Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego „ALBUS”
Wyróżnienie dla Mileny Rusek z klasy V.
Konkurs anglistyczny FOX
Najlepszy wynik w szkole uzyskał Miłosz Niedziela z klasy VI.
Gminny projekt edukacyjny ,,Artystą być…2016 ” pod patronatem Urzędu Gminy Kęty
Osoby nagrodzone w poszczególnych kategoriach:
Roksana Niedziela z klasy IIIb - kategoria wokalno - instrumentalna.
Joanna Zontek z klasy IIIb oraz Oliwia Kawczak z klasy IV - kategoria plastyczno - literacka.
Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora ZSG w Nowej Wsi
I miejsce zajął Mateusz Maciąga z klasy II.
Gminne Zawody Pływackie w Kętach
II miejsce w stylu klasycznym na dystansie 50 m wywalczył Szymon Czaja z klas V.
III miejsce na dystansie 50 m kraulem zdobył Gracjan Naglik z klasy V.
„Olimpiada Malucha” Mistrzostwa Gminy Kęty klas I-III
Roksana Niedziela z klasy III b zdobyła trzy pierwsze miejsca w trzech konkurencjach:
biegu na 20 m, biegu wahadłowym 4*15 m, skoku w dal z miejsca.
Szymon Zątek z klasy III b zdobył III miejsce w biegu wahadłowym 4*15 m.
Uczniowie nagrodzeni przez burmistrza Gminy Kęty podczas uroczystej gali w kategorii:
"Najlepszy naukowiec"- Miłosz Niedziela z klasy VI.
"Najbardziej zaangażowany uczeń w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego" Łukasz Kóska z klasy VI.
„Najlepszy sportowiec”- Szymon Czaja z klasy V.

