
Podczas inauguracji roku szkolnego 2010/2011 absolwenci LO oraz Technikum, którzy 
osiągnęli najwyższą średnią ocen oraz najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego 
2010 otrzymali doroczne Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dla 
Najlepszych Absolwentów Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Niepołomicach. W tym roku nagrody powędrowały do: 
 
- absolwenci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen za okres nauki: 
 

 Dominika Bożek – absolwentka LO – średnia ocen 4,9 
 

 Łukasz Turecki – absolwent Technikum Informatycznego – średnia ocen 4,6 
 
- absolwenci, którzy uzyskali najwyższą średnią wyników z egzaminu maturalnego: 
 

 Krzysztof Turek - absolwent LO - średni wynik egzaminu maturalnego 92,6% 
 

 Wojciech Korabik – absolwent LO – średni wynik egzaminu maturalnego 86,8% 
 

 Angelika Duchnik – absolwentka LO - średni wynik egzaminu maturalnego 
83,7% 

 
 Magdalena Przystasz - absolwentka LO - średni wynik egzaminu maturalnego 

80,4% 
 
 
 
Laureaci nagród Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 
Krzysztof Turek (student informatyki UJ), Wojciech Korabik (student automatyki i Robotyki 
Politechniki Krakowskiej), Dominika Bożek (studentka inżynierii środowiska UJ), Angelika 
Duchnik (studentka polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Magdalena 
Przystasz (studentka UJ - bezpieczpieczeństwo narodowe), Łukasz Turecki (student 
Uniwersytetu Ekonomicznego – międzynarodowe stosunki gospodarcze). 
 
Praca z naszymi uczniami to wielkie wyzwanie, które wpisuje się w europejską strategię 
budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Pamiętamy jednak, że kształtowaniu wiedzy 
musi towarzyszyć jednoczesny rozwój umiejętności interpersonalnych. Przygotowujemy 
naszych uczniów do matury tak, by kontynuowali naukę na wybranych przez siebie studiach i 
kierunkach. Kształcimy umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i uczenia się, co 
zapewnia sukces na uczelniach wyższych. Kładziemy nacisk na intelektualny i duchowy 
rozwój naszych uczniów – uczymy: 
 

 myślenia, czyli: rozpoznawania, analizowania i interpretowania problemów 
 wrażliwości, czyli: empatii, asertywności, szacunku dla siebie i dla drugiego człowieka 
 aktywności, czyli: kreatywności, konsekwencji i odpowiedzialności za skutki swoich 

działań 
 
Staramy się wychowywać ludzi świadomych swoich praw i obowiązków 
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