Nagrody, wyróżnienia i stypendia absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
Zakonu Pijarów w Krakowie
30 kwietnia 2021
Zofia Kaniecka z klasy 3D - nagroda Rady Rodziców dla uczennicy, która
uzyskała najwyższą średnią ocen– średnia 5,88, wzorowa ocena zachowania
Albert Skolmowski z klasy 3C - nagroda „Sapere Auso” wyrażająca szacunek
oraz uznanie Liceum Pijarów dla ucznia szkoły, zewnętrznym znakiem nagrody
jest dyplom i medal

Uczniowie, którym wychowawcy przyznali nagrody za:

3A

Uczeń
Julia Czarnik
Julia Kamińska
Michał Kogut
Zuzanna Klimowska
Dawid Kozłowski

3B
Amelia Loch
Jan Wojciechowski
Andrzej Kmiecik

3C

Jakub Baran
Maria Misiaczek
Albert Skolmowski
Zofia Kaniecka
Milena Kucybała

3D
Paulina Waśko
Karolina Pałka

3E

Gabriela Głuszko

za:
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre
zachowanie
bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie
i pracę na rzecz klasy i szkoły,
bardzo dobre zachowanie i za wytrwałą pracę nad
samym sobą,
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i za pracę na
rzecz klasy i szkoły
za najlepsze w klasie wyniki w nauce i za bardzo
dobre zachowanie
bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorową
postawę i za udział w Olimpiadzie Statystycznej
bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, wzorową
postawę, za awans do etapu centralnego Olimpiady
o Diamentowy Indeks AGH z fizyki
ogromne zaangażowanie w życie klasy i szkoły, za
życzliwość i pomocną dłoń w każdej sytuacji
ogromne zaangażowanie w życie klasy i szkoły
wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce
i bezprzykładną sumienność oraz pokorną życzliwość
dla wszystkich.
wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce
i nieocenioną perfekcję we współorganizacji życia
klasowego.
wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce,
niezrównaną ciekawość i dociekliwość oraz śmiałość
w obronie swych poglądów.
wzorowe zachowanie, znakomite wyniki w nauce
i niewyczerpaną kreatywność oraz spontaniczność
wobec wszelkich wyzwań.
wzorowe zachowanie, wyróżniające wyniki w nauce,
wysoką frekwencję

Olga Kozioł
Joanna Marks
Mateusz Traczyński

Maciej Ryskala

wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce,
wysoką frekwencję
wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce,
wysoką frekwencję
bardzo dobre zachowanie i wyniki w nauce,
sumienne wypełnianie obowiązków skarbnika klasy
przez 3 lata
zaangażowanie w wypełnianie funkcji
przewodniczącego klasy przez dwa lata

Nagrody z udział w olimpiadach i inne nagrody specjalne
Jakub Garus
Szymon Mars
Mikołaj Maślak
Jan Stopyra

3C

Karolina Kosińska
Jan Zakrzewski
Jakub Baran
Andrzej Kmiecik

etap centralny Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH z matematyki
etap centralny Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH z matematyki i informatyki –
etap centralny Olimpiady o Diamentowy Indeks
AGH z fizyki
Udział w etapie centralnym Olimpiady Statystycznej

Uczniowie, którzy ukończyli Liceum z wyróżnieniem
3A

3B

3C

3D

Julia, Czarnik
Julia Kamińska
Michał Kogut
Zuzanna Klimowska
Jakub Rozmarynowski
Jan Wojciechowski
Aleksandra Woźnica
Jakub Baran
Andrzej Kmiecik
Maria Misiaczek
Marta Langer
Kamil Kmita
Zofia Kaniecka
Milena Kucybała
Paulina Waśko
Karolina Pałka
Filip Skowronek
Anna Kucharczyk
Jan Rerutkiewicz
Maja Sobczak-Rzewnicka

3E

Gabriela Głuszko

Nagrody za zaangażowanie w duszpasterstwo Liceum
3B
3C
3D

Amelia Loch, Zuzanna Klimowska
Jakub Baran, Albert Skolmowski
Zofia Kaniecka, Paulina Waśko

Stypendyści Regionalnego Programu Stypendialnego
3D

Zofia Kaniecka, Paulina Waśko, Karolina Pałka

