Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Pilicy
Rok szkolny 2020/2021







Olimpiada Geograficzna – awans i udział w II wojewódzkim etapie , uczeń klasy IIa
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur ( edycja
jesienna ) 4, 6, 8 i 9 miejsce dwie uczennice klasy 2b oraz dwie uczennice klasy 2c
Rejonowa Licealiada I miejsce w siatkówce plażowej dziewcząt.
Rejonowa Licealiada III miejsce w siatkówce plażowej chłopców.
Mistrzostwa Powiatu II miejsce w tenisie stołowym.

Udziały młodzieży w konkursach i zawodach:









Ogólnopolski Konkurs Biologiczny – MULTITEST organizowany przez Centrum
Edukacji Szkolnej- udział 16 uczniów
XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - udział 2 uczennic
Konkurs EKO-PLANETA organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania
Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim- udział 4
uczennic
45 Olimpiada Języka Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków
Obcych im. Bogumiła Lindego- udział dwóch uczennic klasy 2b
Konkurs Plastyczny „Tęcza” - udział
Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości -udział w uczniów klasy Ib
Muzealny Kalendarz Adwentowy- udział uczennicy kl. Ia w konkursie
organizowanym przez Muzeum Śląskie

Udział młodzieży w projektach/programach/ akcjach:




,,Edukacja prawna", Projekt organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w
ramach którego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie zrealizowano:
- program ,,Lekcja o legislacji" – udział 73 uczniów,
-program ,,Podstawy mediacji" – udział 73 uczniów,
-,,Lekcje z Temidą” – warsztaty prowadzone przez osoby z ramienia Ministerstwa
Sprawiedliwości – udział 65 uczniów.
Lekcje z „ ZUS” organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych













Programu InstaLing – Udział w XVI edycji (semestr zimowy )
Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej #STOPFEJKFRIENDS - udział
(wykonanie projektu spotu o przeciwdziałaniu nałogowi palenia)
Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” - udział w akcji upamiętniającej 78.
Rocznicę powstania w gettcie warszawskim organizowanej przez Muzeum POLIN
Ogólnopolski Projekt „Baczyński”- udział, upamiętnienie setnej rocznicy urodzin
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –działania na FB Biblioteki szkolnej
„Aktywny powrót uczniów do szkół po pandemii” czyli „WF z AWF” -udział w
programie Ministerstwa Edukacji i Nauki
Przystąpienie do „Klubu Szkół UNICEF”.
Programy profilaktyczne:
- Podstępne WZW
- Ars czyli jak dbać o miłość
-Stres pod kontrolą
-Znamie znam je
-HIV/Aids
Projekt Aktywna Tablica
Projejkt Lekcja Enter
Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie – kampania Społeczna z okazji
Międzynarodowego Dnia Białej Laski w ramach projektu eTwinning

