Olimpiady, konkursy i zawody sportowe w roku szkolnym 2012/2013
 Olimpiada Wiedzy- Konkurs Historyczny- Test Historia OXFORD PLUS, IX edycja - laureat I stopnia z






wyróżnieniem
Powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców– I miejsce
Powiatowy turniej piłki siatkowej chłopców - II miejsce
Powiatowe biegi przełajowe chłopców - II miejsce
Powiatowe biegi przełajowe dziewcząt - II miejsce
Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt - II miejsce

Olimpiady, konkursy i zawody sportowe w roku szkolnym 2011/2012
 Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt.” Tacy różni a tacy podobni – cudzoziemcy w Polsce” - I miejsce w etapie


















centralnym
Ogólnopolski Konkurs Historyczny pod hasłem” Historia i życie” nt. „ Przeszłość w pamięci rodzinnej” - II miejsce
w etapie centralnym
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” - I
miejsce w etapie wojewódzkim
Wojewódzki Konkurs Historyczny „Losy cichych bohaterów tamtych dni pod okupacją nieniemiecką i sowiecką
„wrzesień 1939- maj 1945”w moim regionie” – I, II i III miejsce w województwie
Ogólnopolski Konkurs Historyczny ”Mój 13 grudnia 1987” - wyróżnienia specjalne
Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojczyznę” - II miejsce w województwie
VII Wojewódzki Konkurs Historyczny” Zabytki mojego regionu” pod hasłem” Pamiątka po prababci, pamiątka
po pradziadku” – jedno wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. Wspomnienia z grudnia 1980r. - jedno wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Historyczny Olimpiada Wiedzy Test- Historia Oxford Plus- VIII edycja - laureat I i II stopnia
w etapie centralnym
Powiatowe indywidualne biegi przełajowe dziewcząt - I miejsce
Powiatowe indywidualne biegi przełajowe chłopców - II miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe chłopców - II miejsce w powiecie
Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt - I miejsce
Powiatowy turniej piłki koszykowej dziewcząt - II miejsce
Powiatowy turniej piłki koszykowej chłopców - III miejsce
Powiatowy turniej piłki siatkowej chłopców - III miejsce
Powiatowy konkurs wiedzy o obronie cywilnej „Bezpieczne Życie” - I i III miejsce
Powiatowy konkurs poetycki „Ziemia Dobrzyńska moja mała ojczyzna” - I miejsce

Olimpiady, konkursy i zawody sportowe w roku szkolnym 2010/2011
 Międzynarodowy Konkurs Historyczny TEST Historia Plus-VI edycja-Olimpiada Wiedzy - 3 wyróżnienia w etapie






centralnym
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia i życie” pt.”Prace i dnie” - 3 wyróżnienia w etapie centralnym
VII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu” - 2 wyróżnienia w etapie wojewódzkim
Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich” -życie Polaków w latach 1914-1989” - I
miejsce w województwie, II miejsce w etapie centralnym
Ogólnopolski Konkurs Historyczny na projekt edukacyjny „Póki nie jest za późno” - 2 wyróżnienia w etapie
centralnym
Ogólnopolski Konkurs Historyczny –Test, Olimpiada Wiedzy Historia OXFORD-PLUS-VII edycja - laureat I
stopnia
z wyróżnieniem

 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę” – II i III miejsce w województwie,












jedno wyróżnienie
XV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - II miejsce drużynowo
Powiatowy Turniej piłki siatkowej chłopców - III miejsce
Powiatowy turniej piłki ręcznej dziewcząt - II miejsce
Powiatowe Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt - I i III miejsce
Powiatowe Indywidualne biegi przełajowe chłopców - I i II miejsce
Powiatowe Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt - I miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe chłopców - I miejsce
Powiatowe Młodzieżowe Manewry Obrony Cywilnej „Bezpieczne życie” - II miejsce
Wojewódzkie Młodzieżowe Manewry obrony cywilnej „Bezpieczne życie 2011” - II miejsce
Powiatowy Konkurs Poetycki „Ziemia Dobrzyńska moja mała ojczyzna” - II i III miejsce
Konkurs „Moje Lipno w Unii Europejskiej” – nagroda główna- wyjazd do Brukseli

