Największe sukcesy uczniów:
Rok szkolny 2004/ 05

-

uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego przez Ewelinę Kalitę,

-

uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego przez Marzenę Kaczmarek,

-

III miejsce w powiecie dla gimnazjum w klasyfikacji sportowej na 12 szkół w powiecie ( ocenie
podlegało uczestnictwo w zawodach, miejsca zawodników).

Rok szkolny 2006/ 07

-

uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego przez Kamilę Misiak,

-

VII miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym,

-

IV miejsce w powiecie dla gimnazjum w klasyfikacji sportowej na 12 szkół w powiecie ( ocenie
podlegało uczestnictwo w zawodach, miejsca zawodników).

Rok szkolny 2007/ 08

-

uzyskanie tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego przez Sylwię Roczek,

-

13 miejsce Mikołaja Szachniewicza w finale II Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia – tytuł finalisty

-

IX miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży w tenisie stołowym SEMI LINE CUP,

-

XI miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w sztafetowych biegach przełajowych w grupie
chłopców.

Rok szkolny 2008/ 09

-

uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1918 – 1921” przez Adama Książka,

-

uzyskanie tytułu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1918 – 1921” przez Jakuba Wysmułka,

-

III miejsce dla drużyny w składzie: Natalia Tymińska, Jakub Wysmułek, Bartosz Kuśmierek w VII
powiatowym Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej – nagrodą była wycieczka do Brukseli,

-

IV miejsce w województwie wśród najlepszych szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego –
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,

-

uzyskanie przez uczniów klasy Ic pod kierunkiem wychowawcy Pani Agnieszki Reszki tytułu
laureata konkursu „Odkrywamy nasze mocne strony” ogłoszonego w ramach kampanii
profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Rok szkolny 2009/ 10

-

uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy” przez uczniów :

-



Mateusza Barana,



Krzysztofa Kaczmarczyka

oraz tytułu finalisty tego konkursu przez Jakuba Wysmułka,
tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Piotra Zbiesa - zwolnienie z części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego z maksymalną notą – 50 punktów,

-

uzyskanie przez Macieja Bindasa tytułu finalisty etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,

-

III miejsce w podsumowaniu osiągnięć sportowych Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Bełchatowie ( na 11 sklasyfikowanych gimnazjów).

Rok szkolny 2010/ 11

-

uzyskanie tytułu finalisty przez Piotra Zbiesa w X Powiatowym Konkursie Matematycznym.

-

VIII miejsce w konkursie najlepszych szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Rok szkolny 2011/12

-

I miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim: „Mówimy Reymontem” – laureatka
Izabela Tatara

-

III miejsce w IX Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza – laureatka
Oliwia Piechura

-

I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji w języku angielskim – laureatka
Katarzyna Morawiec

-

Wyróżnienie w III Regionalnym Konkursie Piosenki angielskiej i niemieckiej: „Muzyka łagodzi
obyczaje” dla Katarzyny Morawiec.

-

Utrzymanie dobrego wyniku egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych,
matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego, stanin wyżej średni i wysoki.

-

Sukcesy sportowe drużynowe i indywidualne uczniów.

-

V miejsce w konkursie najlepszych szkół gimnazjalnych województwa łódzkiego Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

-

Uzyskanie dobrych wyników klasyfikacji rocznej - średnia szkoły na poziomie: 3,60.

-

Wysoki poziom szkoły w obszarze „Efekty” potwierdzony badaniem przeprowadzonym przez
wizytatorów Łódzkiego Kuratorium Oświaty .

-

Udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i terapeutycznych:
a) „Jedz smacznie i zdrowo”,
b) „Postaw na rodzinę”,
c) „Trzymaj formę”,
d) „Ortograffiti”.

-

Kontynuacja uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie: „eAkademia przyszłości”, którego celem jest
wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod
kształcenia (techniki multimedialne).

Udział ucznia Marcina Muskały w pracach „Wirtualnego Koła Naukowego”.

Programy i projekty realizowane przez szkołę:

-

projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” relizowany we współpracy z Gdańską Fundacją Rozwoju im.
Adama Mysiora,

-

projekt: „Tropami promieniotwórczości” w ramach programu: „Wyrównywanie szans – szkoły
aktywne”.

-

projekt: „Wielka historia w małej gminie. Wybory 1989 roku w gminie Kleszczów” w ramach
projektu organizowanego przez Fundację im. króla Stefana Batorego we

współpracy

z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,
-

uczestnictwo w programie „Nauczyciel z klasą” organizowanym we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej – 5 nauczycieli uzyskało certyfikat: „Nauczyciel z klasą”,

-

program edukacyjno – terapeutyczny: „Ortograffiti”,

-

projekt: „Dobre rady na elektroodpady”,

-

program edukacyjny: „Trzymaj formę”,

-

ogólnopolski projekt: „eAkademia przyszłości”, którego celem jest wyposażenie uczniów
w kompetencje kluczowe,

-

projekt edukacyjny: „Nie taki diabeł straszny, czyli jak najlepiej gospodarować pieniędzmi” ze
środków Narodowego Banku Polskiego pod patronatem Fundacji Schumana.

Certyfikaty uzyskane przez szkołę:

-

„Szkoła bez przemocy i narkotyków”,

-

„Szkoła zaangażowana społecznie”,

-

certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji - realizacja programu edukacyjno – terapeutycznego:
„Ortograffiti”.

Inne działania:

-

coroczny udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”,

-

udział w kolejnych edycjach „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,

-

akcje charytatywne na rzecz lokalnych domów dziecka i schronisk dla zwierząt,

-

wycieczki edukacyjne.

