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Dominika Maczuga z klasy V A 

 

 

Dominika jest miłą, wesołą uczennicą. Lubiana jest zarówno przez 

rówieśników, jak i grono nauczycielskie. Można na niej polegać, ponieważ jest 

odpowiedzialna i prawdomówna. Uczniowie lubią jej słuchać. Dominika ma 

kilka dobrych przyjaciółek. Jest dziewczynką sympatyczną i bardzo koleżeńską.  

To dobra organizatorka. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie 

przedsięwzięć. Chętnie reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli. Nauczyciel 



jest dla niej autorytetem, którego bardzo szanuje. Uważa na lekcjach. Pod 

względem zachowania jest przykładem dla innych. Dyscyplina pracy i 

koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu dobrych ocen. 

Przychodzi do szkoły przygotowana, a zaległości spowodowane 

nieobecnościami uzupełnia w terminie. Podczas czterech lat nauki dała się 

poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające 

ze Statutu Szkoły. 

Dominika jest wzorem do naśladowania. Prezentuje wysoka kulturę 

osobistą w szkole i poza nią. Szanuje i rozwija jej dobre tradycje. Godnie 

reprezentuje szkołę oraz klasę na zawodach, w konkursach gminnych jak i 

ogólnopolskich. Ostatnim jej osiągnięciem było zdobycie pierwszego miejsca w 

pracy zespołowej w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym MISTRZ 

RECYKLINGU w którym nagrodę dla naszej szkoły wręczył pan marszałek 

województwa Adam Struzik i komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska pan 

Karmaneu Vella.  Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy, 

gminy, środowiska.  W bieżącym roku szkolnym była inicjatorką projektu 

współpracy z domem spokojnej starości Złota Jesień w Łajskach . W ramach 

tego projektu uczniowie pod jej kierunkiem piekli pierniczki, i przekazali je jako 

świąteczne upominki pensjonariuszom zakładu. Brała udział w debacie szkolnej 

i w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez UNICEF pt: „ Szkoła z 

prawami dziecka” w którym prężnie działała w sekcji przyznania odznaczeń 

‘zasłużony dla dzieci’ wśród lokalnych  mieszkańców . co roku wykazuje się 

jako wolontariuszka biorąc udział w WOŚP. Zawsze służy pomocą kolegom. 

Szanuje poglądy innych. Dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych. . 

Przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną.  

Kulturalnie zachowuje się w szkole jak i poza nią. Regularnie uczęszcza do 

szkoły, nie spóźnia się na zajęcia. 

 Dominika wzorowo i odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki 

szkolne. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie 



z nauk przyrodniczych. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Potrafi 

korzystać z dostępnych źródeł informacji. Potrafi uzasadnić swoje zdanie 

używając odpowiedniej argumentacji. 

 

 Wychowawca oraz koleżanki i koledzy z  kl. V a 


