Rok
szkolny

Najważniejsze wydarzenia z życia
Gimnazjum nr 1
im. Adama Mickiewicza w Reszlu

1999/2000

 1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświatowej
rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 1 w Reszlu;
 na stanowisko dyrektora szkoły został powołany Pan Wacław
Konopnicki, jego zastępcą została Pani Barbara Maciukiewicz;

2000/2001

 2 uczniów zdobyło tytuły laureata w wojewódzkich
przedmiotowych;

2001/2002

 15 marca 2002 roku Rada Miejska w Reszlu nadała Gimnazjum nr 1
imię Adama Mickiewicza;
 25 maja 2002 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu nastąpiło
uroczyste wręczenie sztandaru – symboliki wiążącej uczniów ze szkołą;
 1 uczeń zdobył tytuł laureata w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym;

2002/2003

 uczniowie zdobyli 4 tytuły laureata w wojewódzkich
przedmiotowych;

2003/2004

 19 września 2003 roku przy gimnazjum miało miejsce uroczyste
otwarcie
hali
sportowej
(sukces
największego
gminnego
przedsięwzięcia na terenie gminy w latach 2001 – 2003);
 10 października 2003 r. gimnazjum otrzymało certyfikat i tytuł „Szkoły
z klasą";
 5 czerwca 2004 roku zespół uczniów Gimnazjum nr 1 w Reszlu zdobył
główną nagrodę w wojewódzkim konkursie „Program ekozespołów
w mojej szkole”;
 uczniowie zdobyli 1 tytuł laureata i 1 tytuł finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;

2004/2005

 14 czerwca 2005 roku zespół uczniów Gimnazjum nr 1 w Reszlu
ponownie zdobył nagrodę główną w V edycji ekologicznego konkursu
„Program ekozespołów w mojej szkole" – „Selektywna zbiórka
odpadów w domu, szkole i środowisku lokalnym”;
 uczniowie zdobyli 3 tytuły laureata i 1 tytuł finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;

2005/2006

 23 listopada 2005 roku szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty – „Szkoła przyjazna środowisku";
 11 marca 2006 roku – hala sportowa otrzymała imię „Orłów Górskiego”

konkursach

konkursach

– pierwszy w Polsce i na świecie obiekt, któremu nadano takie imię;
 7 kwietnia 2006 roku reprezentacja reszelskiego gimnazjum zajęła I
miejsce w „Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”;
 zespół uczniów Gimnazjum nr 1 w Reszlu zdobył nagrodę główną
w VI edycji konkursu „Program ekozespołów w mojej szkole" „Energia – krok w przyszłość”;
 uczniowie zdobyli 4 tytuły laureata w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych;
2006/2007

 12 października 2006r. z okazji DEN gimnazjaliści przygotowali
spektakl „Romeo i Julia” na podstawie dramatu W. Szekspira;
 26 października 2006 roku zespół uczniów Gimnazjum nr 1 zdobył II
miejsce w ogólnopolskim konkursie „Program ekozespołów w mojej
szkole i przedszkolu" – „Tropem codziennych zakupów”;
 15 czerwca 2007 roku zespół uczniów Gimnazjum nr 1 zdobył dwa I
miejsca w konkursach „Program ekozespołów w mojej szkole" - VII
edycja pod hasłem „Woda” oraz „Reporterzy ekozespołów" - I edycja;
 2 uczennice zdobyły tytuły laureata w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych;

2007/2008

 1 września 2007 roku na stanowisko dyrektora szkoły został powołany
Pan Edward Szmul, jego zastępcą została Pani Barbara Maciukiewicz;
 13 czerwca 2008r. - nagroda główna dla Koła Ekologicznego
„Ekozespoły” za konkurs „Liderzy środowiska w mojej szkole”;

2008/2009

 21 października 2008 r. Gimnazjum nr 1 w Reszlu otrzymało Certyfikat
II stopnia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła
Przyjazna Środowisku”;
 28 listopada 2008 r. reszelskie gimnazjum otrzymało nagrodę główną
specjalną w konkursie „Liderzy środowiska w mojej szkole”;
 luty 2009r. – wrzesień 2009r. – w gimnazjum realizowana była I edycja
projektu „Młodzież otwarta na kulturę” w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię
Europejską;
 25 maja 2009r. - z okazji X – lecia istnienia gimnazjum młodzież
przygotowała spektakl teatralny pt.: „Ćwiczenia z „Pana Tadeusza”;
 2 uczennice zdobyły tytuły laureata w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych;

2009/2010

 wrzesień 2009r. – luty 2010r. – w gimnazjum realizowana była II edycja
projektu „Młodzież otwarta na kulturę w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię
Europejską” ;
 wrzesień 2009r. - Gimnazjum nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu
rozpoczęło realizację projektu „Archimedes gości w gminie Reszel”
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki;
 luty 2010r. – maj 2010r. – w szkole realizowany był projekt „Bliżej
kultury, bliżej świata”;

 8 maja 2010r. – uczniowie gimnazjum w ramach Święta Szkoły
wystawili spektakl muzyczny „Moje miasto”;
 24 maja 2010r. – odbyło się uroczyste otwarcie Reszelskiego
Lapidarium Geologicznego;
 25 – 31 maja 2010r. – grupa 30 uczniów uczestniczyła w wycieczce
do Krakowa, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego,
Wieliczki, Ojcowa;
 28 maja 2010 r. - szkoła otrzymała certyfikat Zielona Flaga za
podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez
działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców
oraz zrównoważoną gospodarkę odpadami w szkole i jej otoczeniu;
2010/2011

 od września 2010 roku w szkole rozpoczęła się realizacja trzyletniego
projektu edukacyjnego pod nazwą „Mały Archimedes”, którego
administratorem było Augustowskie Centrum Edukacyjne;
 we wrześniu 2010 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Rozwój
kompetencji kluczowych poprzez sport” , współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 grudzień 2010r. – szczypiornistki z reszelskiego gimnazjum zajęły I
miejsce w Finale Mistrzostw Województwa Warmińsko - Mazurskiego
LZS Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej;
 30.07.2011r. - 07.08.2011r.- miała miejsce wymiana polsko – niemiecka
z miastem partnerskim Asbeck;
 1 uczeń zdobył tytuł laureata w wojewódzkim
konkursie
przedmiotowym;

2011/2012

 we wrześniu 2011 roku szkoła przystąpiła do Wielostronnego Projektu
Partnerskiego Comenius 2011 – 2013 wspólnie ze szkołami z Włoch,
Turcji i Hiszpanii;
 w dniach od 14.05.2012r. do 19.05.2012r. grupa uczniów z klas I – II
gimnazjum uczestniczyła w wymianie młodzieży w Legden i Asbeck,
miejscowościach położonych w Nadrenii-Westfalii w zachodnich
Niemczech;
 26 maja 2012r. – w ramach Święta Szkoły został wystawiony spektakl
„Nieustraszeni pogromcy wampirów” na podstawie filmu Romana
Polańskiego;
 uczniowie zdobyli 4 tytuły laureata i 3 tytuły finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;

2012/2013

 w dniach 14-20 IV 2013 roku reszelskie gimnazjum było gospodarzem
wizyty delegacji zagranicznych dyrektorów i nauczycieli ze szkół
partnerskich realizujących wspólnie z gimnazjum międzynarodowy
projekt UE COMENIUS 2011-2013; gościliśmy 19 osób: z Włoch – 12,
z Turcji – 4, z Hiszpanii – 3;
 15 czerwca 2013r. - w szkole został wystawiony spektakl teatralny
„Don Kichot”, przygotowany przez uczniów i absolwentów gimnazjum;
 27 czerwca 2013 roku podczas
apelu szkolnego odbyło się
podsumowanie
dwuletniej
pracy
nad
realizacją
projektu

międzynarodowego Comenius 2011-2013. Nad wykonaniem zadań
projektowych pracowało 80 uczniów oraz 10 nauczycieli;
 uczniowie zdobyli 3 tytuły laureata i 4 tytuły finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;
2013/2014

 we wrześniu 2013 r. cztery klasy Gimnazjum nr 1 w Reszlu rozpoczęły
realizację programu Leader100, wspierającego odkrywanie i rozwój
potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji;
 w dniach 29. 04. – 05. 05. 2014r. odbyła się międzynarodowa wymiana
uczniów Francja – Niemcy – Polska; piętnastu uczniów z reszelskiego
Gimnazjum nr 1 udało się z kilkudniową wizytą do Francji;
 24 maja 2014r. - atrakcją festynu okazał się spektakl teatralny „Piotruś
Pan” zrealizowany w ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie
i zdrowo spędzam czas bez używek”;
 uczniowie zdobyli 1 tytuł laureata i 8 tytułów finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;
 uczniowie zajęli 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa W-M SZS w
piłce nożnej chłopców;

2014/2015

 wrzesień 2014r. – reszelskie gimnazjum wzięło udział w Narodowym
Czytaniu „Trylogii” H. Sienkiewicza;
 październik 2014r. – placówka otrzymała tytuł „Najaktywniejszej
Szkoły Powiatu Kętrzyńskiego”;
 29 maja 2015r. szkoła otrzymała Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego
Warmii, Mazur i Powiśla, potwierdzający wzorową pracę szkolnej
stołówki;
 20 maja 2015r. – grupa 45 uczniów udała się na wycieczkę po Szlaku
Piastowskim (Kruszwica, Strzelno, Biskupin, Gniezno, Poznań);
 13 czerwca 2015r. – podczas festynu szkolnego został wystawiony
spektakl teatralny „Kwiaty polskie – fragmenty” zrealizowany
na podstawie poematu dygresyjnego Juliana Tuwima;
 18 czerwca 2015r. – uczniowie gimnazjum zajęli II miejsce
w województwie w konkursie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
„Uruchom serce bliźniemu”;
 uczniowie zdobyli 10 tytułów laureata i 4 tytuły finalisty
w wojewódzkich konkursach przedmiotowych;
 uczniowie zajęli 2 miejsce w Mistrzostwach Województwa W-M SZS
w piłce nożnej chłopców;

2015/2016

 30 maja 2016r. - grupa 45 uczniów udała się na wycieczkę do
Wieliczki, Krakowa, Zakopanego i Oświęcimia;
 11 czerwca 2016r. – Święto Szkoły zakończyło się długo oczekiwanym
spektaklem „Sen nocy letniej” do tekstu W. Szekspira ;
 uczniowie zdobyli 5 tytułów laureata i 1 tytuł finalisty w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych;
 uczniowie zajęli 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa W-M Z LZS
w halowej piłce nożnej chłopców;

2016/2017

 wrzesień 2016r. – reszelskie gimnazjum wzięło udział w Narodowym
Czytaniu „Quo vadis” H. Sienkiewicza;
 27 – 28.09.2016r. - w szkole odbyły się warsztaty chemiczne
prowadzone przez wolontariuszy Fundacji „Przyszłość w nauce”.

