I Dziewięcioro stypendystów
Już po raz piąty starosta

dla kolegów mających trudności

jędrzejowski

Edmund

w nauce; Paulina Kot - uczen

Kaczmarek i przewod

nica klasy IV Technikum w ZSP

niczący

Rady

Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen

Powiatu

4,8. Bardzo dobra uczennica,

Stanisław Grzyb wręczyli

organizator pomocy koleżeńskiej

stypendia dla wyróżnia

dla uczniów, aktywny członek

jących się uczniów szkół

koła PCK i LOK oraz programu

ponadgimnazjalnych. Tym

„Nasza Szkoła", wykonawca

razem otrzymało je dzie

szeregu pomocy dydaktycznych
do pracowni gastronomicznej;

więcioro młodych ludzi.

Marta Biela - uczennica klasy
IV technikum w Zespole Szkół

Stypendia starosty jędrze
jowskiego zostały ustanowione

nosprawnym, chorym lub Marta Sadowska - uczennica

CKP w Krzelowie, średnia ocen

uchwałą Rady Powiatu w Jędrze

starszym.

III klasy II LO w Zespole Szkół

4,81. Wzorowa uczennica, rze

jowie w roku 2005. Zdobycie

Stypendium starosty jęd

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w

telna, pracowita, otwarta na

tak ważnego wyróżnienia jest

rzejowskiego na I semestr roku

Jędrzejowie, średnia ocen 5,0.

potrzeby innych, zawsze chętna

wielkim osiągnięciem naszych

szkolnego 2007/2008 otrzymali:

Laureatka Olimpiady Wiedzy

do pomocy zaangażowana w

młodych stypendystów. Otrzy

Krzysztof Więckowski - uczeń

Ekologicznej, konkursu "Mate

pracę na rzecz szkoły i klasy;

mać je bowiem może uczeń,

II klasy I LO w Jędrzejowie, matyka Plus Oksford", Olim
średnia ocen 4,8. Zajął siódme piady Fizycznej. Opiekun pra

Andrzej Krotla - uczeń IV

cowni przyrodniczej, redaktor

dziszowie, średnia ocen 4,88.

szkolnej gazetki LOP; Dominika

Wzorowy uczeń o wysokiej

Michalska - uczennica II klasy

kulturze osobistej, zaanga

II LO w Zespole Szkół Ponad

żowany w prace na rzecz szkoły,

który: osiągnął s'rednią ocen

najwyższą w szkole i ocenę

miejsce w województwie w

bardzo dobrą z zachowania, bądź

konkursie matematycznym. Brał

wykazuje uzdolnienia w co naj

udział również w konkursach:

mniej jednej dziedzinie wiedzy

chemicznym (I miejsce) oraz

lub jest laureatem wojewódzkich

konkursie fizycznym „Lwiątko";

lub krajowych konkursów i o-

Mateusz Raus - uczeń klasy III

limpiad przedmiotowych. Wy

I LO w Jędrzejowie, średnia ocen

różnia się aktywną postawą i

5,0. Wszechstronnie uzdolniony,

zaangażowaniem w pracy na

bierze aktywny udział w przed

rzecz szkoły lub środowiska,

sięwzięciach na rzecz szkoły

przyczynia się do promocji

m.in. sesjach matematycznych,

powiatu uczestnicząc w kon

olimpiadach ekologicznych, pre

kursach, pomagać innym

zentacjach multimedialnych, a

ludziom zwłaszcza niepeł

także występach kabaretowych;

klasy Technikum w ZSP w Sę

gimnazjalnych Nr 1 w Jędrze

laureat wielu konkursów na

jowie, średnia ocen 5,0. Laure

szczeblu rejonowym i woje

atka konkursu Oksford 2006 i

wódzkim; Marzena Gajos -

Olimpiady Wiedzy Ekolo

uczennica III klasy Liceum

gicznej, aktywny członek koła

Ogólnokształcącego w Wodzis

PCK; Michał Bąk - uczeń III

ławiu, średnia ocen 4,86. Wzo

klasy technikum w ZSP Nr 2 w

rowa uczennica, laureatka wielu

Jędrzejowie, średnia ocen 4,8.

konkursów i turniejów na

Bardzo dobry uczeń, aktywny

szczeblu

członek Samorządu Uczniow

powiatowym i wojewódzkim,

skiego, Szkolnego Klubu Euro

pasjonuje się językiem polskim

pejskiego, organizator pomocy

i angielskim.

międzyszkolnym,

