
„Nauka jest jak niezmierne morze.  

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” 

Stefan Żeromski 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PSP W WILKOWEJ 

 

Z uwagi na panującą pandemię ostatnie lata nauki nie należały do 

najłatwiejszych, jednak uczniowie naszej szkoły nie stracili chęci i motywacji do 

zdobywania nowej wiedzy i osiągania sukcesów edukacyjnych. W tym roku 

szkolnym młodzież PSP w Wilkowej podjęła rywalizację z innymi zdolnymi 

wychowankami szkół województwa świętokrzyskiego  w konkursach 

przedmiotowych organizowanych corocznie przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Konkursy przedmiotowe odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy i 

przeprowadzane są w trzech etapach. Zakres wiedzy konkursowej mocno wykracza 

poza wiedzę szkoły podstawowej, a przejście kolejnych etapów nie jest łatwym 

zadaniem. 

Wielkie zaangażowanie naszych podopiecznych, ich sumienność, wytrwałość 

i wiele miesięcy pracy zaowocowały ogromnymi  sukcesami.  

 

LAUR ZWYCIĘSTWA W KONKURSIE  Z  CHEMII 

Z dumą informujemy, że uczennice klasy ósmej: Roksana Nowak i 
Wiktoria Złotnik zostały laureatkami III Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii. 

Konkurs ten składał się z trzech etapów. Oczywiście na każdym kolejnym 
szczeblu tego konkursu poziom trudności był coraz wyższy. 

We wszystkich etapach  uczennice wykazały się wiedzą wykraczającą poza 
podstawę programową  z chemii w szkole podstawowej. 

 W pierwszym etapie brały udział trzy uczennice: Karolina  Nasternak, 
Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik. W drugim etapie z zadaniami konkursowymi 
zmierzyło się 201 ósmoklasistów woj. świętokrzyskiego, a wśród nich znalazły się 
dwie nasze uczennice. Obie dziewczynki uzyskały wysokie  wyniki:  Roksana 
Nowak: 94,7% - 2 wynik w województwie, a Wiktoria Złotnik: 90,7% - 5 wynik w 
województwie i zakwalifikowały się do trzeciego etapu – wojewódzkiego. W tym 
etapie z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 54 ósmoklasistów woj. 
świętokrzyskiego, z których wyłoniono 14 laureatów. 

Nasze uczennice świetnie poradziły sobie z zadaniami konkursowymi. Na 58 
możliwych do zdobycia punktów Roksana Nowak uzyskała 53 punkty – 4 wynik w 
województwie, a Wiktoria Złotnik 52 punkty – 11 wynik w województwie. Tak 
wysokie lokaty zapewniły im tytuł laureata. Te imponujące osiągnięcia umożliwiają 



naszym laureatkom przystąpienie do Programu Stypendialnego Horyzonty, który 
wspiera finansowo i gwarantuje naukę w wybranych liceach i technikach w jednym 
z 12 największych miast w Polsce. 

Uczennice do konkursu przygotowywała pani Elżbieta Sroka. 

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 
 

Pani dyrektor Beata Szczęsna, pani Elżbieta Sroka oraz szczęśliwe laureatki - Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik. 

 

 

 

SUKCESY Z MATEMATYKI 

W tym roku szkolnym  trzy uczennice klasy ósmej:  Karolina Nasternak, 

Wiktoria Złotnik i Roksana Nowak brały  udział w Wojewódzkim Konkursie 

Matematycznym. Dwie z nich uzyskały  ilość punktów wystarczającą do 

zakwalifikowania się do II etapu tego konkursu. W dniu  12.01.2022 r. odbył się etap 

powiatowy  i nasze uczennice  uzyskały w nim wysokie wyniki: R. Nowak - 68 % a 

W. Złotnik uzyskała 80 % punktów możliwych do zdobycia.  Jednak ta bardzo 

wysoka ilość punktów nie wystarczyła, aby zakwalifikować się do etapu 

wojewódzkiego. Gratulujemy  uczennicom bardzo dobrego wyniku, dziękujemy za 

zaangażowanie i wytrwałą pracę. Myślimy, że wiedza, którą zdobyły w trakcie 

przygotowywania się do konkursów, będzie procentować  w przyszłym życiu. 

 

 



OSIĄGNIĘCIA W KONKURSIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 

W V Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego naszą szkołę reprezentowały 

dwie ósmoklasistki: Zuzanna Brzoza i Karolina Nasternak. W ramach konkursu 

uczniowie muszą wykazać się doskonałą znajomością zagadnień związanych z 

językiem polskim z zakresu literatury, gramatyki, leksyki oraz umiejętnością 

redagowania różnych form wypowiedzi. Obie uczennice doskonale poradziły sobie 

z trudnymi zadaniami konkursowymi na etapie szkolnym i zakwalifikowały się do 

drugiego etapu - rejonowego, w którym osiągnęły wysoki wynik: Zuzanna Brzoza 

aż 90 %, natomiast Karolina Nasternak - 77 % punktów możliwych do zdobycia. 

Serdecznie gratulujemy naszym podopiecznym wspaniałych osiągnięć i trzymamy 

mocno kciuki za kolejne sukcesy! 

 

 

WYRÓŻNIENIE W TURNIEJU ORTOGRAFICZNYM 

 

Na wyróżnienie zasługują również uczennice: Roksana Nowak (kl. VIII) oraz 

Karolina Godos (kl. VI), które wzięły udział w szkolnych eliminacjach Konkursu 

Ortograficznego, uzyskując tytuł Mistrza Ortografii Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wilkowej i 7 XII 2021 r. reprezentowały naszą szkołę w XIX Powiatowym Turnieju 

Ortograficznym, który co roku organizują: Staszowski Ośrodek Kultury oraz 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Czym chata bogata”. Celem turnieju jest 

upowszechnianie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych wśród młodzieży, a 

także wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Staszowskiego. Nasza wychowanka 

Karolina Godos zdobyła wyróżnienie w etapie powiatowym. Gratulujemy bardzo 

dobrego wyniku! 

 

ZMAGANIA Z MATEMATYCZNYM „KANGURKIEM” 

W dniu 17 marca 2022 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy 

Konkurs Matematyczny „Kangur” adresowany do uczniów szkół podstawowych 

i średnich. Ma on charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu 

przeznaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z 

których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje 

zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej 

odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane 

zadanie. W czasie rozwiązywania testu nie wolno korzystać z kalkulatorów! 

 W tym roku w konkursie wzięło udział 8 uczniów. Kategorię Maluch pisały 3 

uczennice klasy czwartej: J. Brzoza, J. Górniak i P. Krawczyk. Z kategorią Beniamin 

zmierzyli się uczniowie klasy piątej: P. Pyrz i P. Telka. Kategorię  Kadet 

rozwiązywało troje uczniów: B. Wydra (kl. 7)  R. Nowak i W. Złotnik (kl. 8). 

Każdy uczestnik otrzymał upominek – zabawkę logiczną. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.  



 

 Dziękujemy naszym wychowankom za ogromne zaangażowanie, rzetelną 

pracę oraz sumienne wywiązywanie się z dodatkowych obowiązków. Jako 

nauczyciele czujemy dumę, gdyż nasi uczniowie udowodnili, że nawet w tak 

małych miejscowościach, małych szkołach jak nasza, też można rozwijać swoje pasje 

i osiągać sukcesy. Gratulacje i słowa podziękowania kierujemy również do 

rodziców. To przekazywane przez państwa wartości, wsparcie oraz motywujące 

słowa zachęty  zaowocowały tak wspaniałymi wynikami. 

 

 

Elżbieta Sroka, Barbara Siepka, Monika Pyrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


