Nagroda Miasta Przeworsk „Ratusz 2014”
8 czerwca 2014r. podczas Dni Przeworska uroczyście wręczono Nagrody Miasta
Przeworska „Ratusze”. Zdobywcą statuetki „Ratusz 2014” w kategorii „wyróżniający się uczeń”
została uczennica Zuzanna Piróg.

Zuzanna Piróg jest uczennicą klasy III d naszego gimnazjum. Dała się poznać jako osoba
bardzo sumienna, pracowita, o wysokim poziomie sprawności intelektualnej, zainteresowana
zdobywaniem wiedzy. Dziewczynka osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. W klasie I,
w klasyfikacji rocznej, uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole – 5,73. W klasie II średnia jej
ocen wyniosła 5,53. Jej zachowanie zawsze było oceniane jako wzorowe.
Uczennica jest wszechstronnie uzdolniona, ma rozległe zainteresowania. Interesuje się
medycyną, muzyką, sportem i językami obcymi. Lubi taniec, czytanie książek oraz podróże.
Zuzanna wyróżnia się zasobem wiedzy i umiejętnościami z j. niemieckiego (posiada
certyfikat B1 Goethe – Institut) oraz j. angielskiego i z tych przedmiotów realizowała indywidualny
program nauki w II semestrze klasy pierwszej i w klasie drugiej. W klasie trzeciej realizowała
indywidualny program nauki biologii i j. angielskiego.
Potwierdzeniem uzdolnień uczennicy w zakresie języków obcych jest uzyskanie przez nią
dwukrotnie - w klasie I i III gimnazjum tytułu laureata Konkursu Języka Niemieckiego,
organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w klasie II uczennica została finalistką
tego konkursu.

Zuzia jest bardzo aktywna podczas zajęć. Jej wypowiedzi świadczą o dojrzałości sądów,
posiadaniu własnego zdania i umiejętności jego obrony. Daje się zauważyć oczytanie uczennicy, jej
zainteresowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy i chęć podejmowania się zadań dodatkowych.
Świadczy o tym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zajmowanie w nich
czołowych miejsc.
W roku szkolnym 2011/2012:
- konkurs szkolny „Turniej Matematyczny”, kat. Najlepszy Uczeń - I miejsce;
- Szkolny Konkurs Ekologiczny- III miejsce;
- Rejonowe Zawody w Lekkoatletyce - I miejsce.

W roku szkolnym 2012/2013:
- uczestniczka etapu rejonowego kuratoryjnego Konkursu Języka Polskiego;
- konkurs szkolny: „Polska w czasach Jagiellonów” - I miejsce;
- konkurs szkolny "Landeskunde" - I miejsce;
- konkurs szkolny "Hörverstehen und Leseverstehen" - I miejsce;
- Olimpiada Wiedzy z Historii Polski i Miasta Przeworska – laureat.
W roku szkolnym 2013/2014
- Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności, w kategorii: j. niemiecki - I miejsce;
- konkurs szkolny Landeskunde - I miejsce;
- Szkolny Konkurs Języka Angielskiego- I miejsce;
- Konkurs Literacki organizowany przez MOK w Przeworsku- I miejsce;
- Szkolny Konkurs Ortograficzny-II miejsce, reprezentowanie szkoły w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym organizowanym przez ZSOiZ w Przeworsku.
Dziewczynka aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; jest przewodniczącą samorządu
klasowego, angażuje się w organizację imprez klasowych, bierze udział w akcjach charytatywnych,
reprezentuje szkołę w Poczcie Sztandarowym. Łatwo nawiązuje kontakt oraz współpracę z innymi.
Jest koleżeńska, uczynna, lubiana przez rówieśników i nauczycieli. Uwagę zwraca wysoki stopień
jej kultury osobistej.

