
Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Pilicy 

Rok szkolny 2021 - 2022 

•  Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2022- uczeń 

klasy 2 a 
• Zakwalifikowanie się i udział w II stopniu XLVIII Olimpiady Geograficznej- uczeń 

klasy 3a 
•  II etap XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej w 

Katowicach- udział dwóch uczennic klas drugich. 
• 6 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur      

( edycja zimowa ) -uczeń klasy 1 a . Dodatkowo udział 11 uczniów 
• 3 miejsce w wojewódzkim Konkursie Plastycznym na projekt znaczka pocztowego 

organizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu -uczennica klasy 1b,  

dodatkowo udział 2 uczniów 
• 1 miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu 

Plastycznego- uczennica klasy 1b 
• IV miejsce w wojewódzkich zawodach uczniów klas mundurowch organizowanych 

przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Będzinie oraz fundację byłych żołnierzy 

jednostek specjalnych  Szturman. 4 uczniowie klasy 2b oraz 1 uczeń klasy 1b 

• IV miejsce dziewcząt oraz V miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce 
plażowej. 

Udziały młodzieży w konkursach i zawodach 

• Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.  Organizator: Katedra Prawa i 

Instytucji Unii Europejskiej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego- udział 3 uczniów w etapie 

szkolnym 

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. Gen. Sylwestra Kaliskiego organizowany 
przez WAT w Warszawie – udział  8 uczniów 

• Konkurs matematyczny  ARCHIMEDES.PLUS – udział  30 uczniów 

• Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" Organizator: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych- udział 8 uczniów w etapie szkolnym 
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English Ace 2022- udział 15 uczniów w 

• Konkurs komiksowy - inicjatywa realizowana przez Centrum GovTech w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów we współpracy z Sejmem RP w ramach projektu ,,Legendy 

Podkarpacia”- udział 1 ucznia 

• Ogólnopolski Konkurs poświęcony rodzinie: RODZINIE „Rodzina. Mając siebie – 

mamy tak wiele” , Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie – 

udział 3 uczennic ,rozstrzygniecie we wrześniu 
•  Udział w Rajdzie Turystycznym „Dekielka”   organizowanym przez  Wojskową 

Komendę Uzupełnień  w Będzinie. 
 

Udział młodzieży w projektach/programach/ akcjach: 
• Udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum  

Historii Żydów Polskich POLIN  

• Klub Szkół UNICEF - to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki 

zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy 

najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie 
• „Poznaj Polskę  - Projekt przygotowany przez Ministra Edukacji i Nauki. Celem 

przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu 



dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i 

kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. 
• Akcja :CZYTAJ PL ,,Upoluj swoją książkę” 

a) ,,Zostań ambasadorem Czytaj PL 2021”zaangażowanie uczniów w czynną 

promocję czytelnictwa i popularyzowanie usług polegających na korzystaniu z 

Publikacji Elektronicznych(e-booków i audiobooków)poprzez promocję akcji „Czytaj 

PL- edycja listopad 2021”- od dnia 1.10.2021 do 30.10.2021 wypełnić formularz i 

uczestnik otrzymuje nieodpłatnie koszulkę promującą akcję 

b) zainstalować aplikację woblink.com i od dnia 2.11. 2021 do 30.11.2021 

zeskanować kod QR i czytać za darmo 12 książek , w ramach akcji,,; CZYTAJ PL 

Upoluj swoją książkę” 

• „eMOCje w GŁOWIE” - Projekt przygotowany przez UNICEF   Polska.  Celem 

projektu jest  zwrócenie uwagi na profilaktykę   zdrowia psychicznego. Kształtowanie 

świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi,  pokazanie jak je 

chronić i o nie dbać.  
• „Zbieram to  w szkole” to projekt ekologiczno-dobroczynny. Polega na zbieraniu  

surowców wtórnych i niepotrzebnych rzeczy, które  nazywamy „pomocą bez 

pieniędzy”. Celem projektu jest edukacja ekologiczna młodzieży. Pomoc środowisku 

naturalnemu, recykling, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska śmieci. 

Darowizny od firm recyklingowych przekazywane są  jako pomoc rozwojowa do 

najbiedniejszych krajów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej. Dzięki „dobroczynnemu 

recyklingowi” wybudowano dom dla ofiar tajfunu na Filipinach, trzy studnie w Czadzie. 

Cel na teraz to budowa studni głębinowych w Czadzie oraz w Tanzanii, wspieranie 

Domu Dziecka w Boliwii oraz Sercańskiego dom dla dziewcząt KDF na Filipinach 

• Ogólnopolska akcja  ekologiczno- edukacyjna  – „Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj 

zwierzaki”. 
• ,, Wkęć się w pomaganie ‘’ - zbieranie plastikowych nakrętek dla dzieci z powiatu 

zawierciańskiego. 
 


