Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie swoją działalność rozpoczęło 1 września 2006
roku w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Dyrektorem szkoły została
pani Dorota Pulchna, która funkcję dyrektora pełni do dziś. 12 października odbyło się
pierwsze ślubowanie klas pierwszych. Dyrektor szkoły oraz młodzież przywitała
zaproszonych na tę uroczystość gości, byli to: radni Czesław Wierzba i Edward Suder, sołtys
Jan Kantor oraz Członkowie Rady Sołeckiej, która przekazała fundusze na wyposażenie
szkoły i dzięki temu młodzież mogła uczyć się w dobrych warunkach i korzystać z
nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu. W tym poważnym dniu zostały również
złożone podziękowania osobom, które wspierały powstanie Gimnazjum, a były to: pani
Danuta Noszka – Leśniewska, pani Wiesława Syrek, państwo Janina i Józef Tylkowie,
państwo Agnieszka i Zbigniew Leśniakowie, pan Marek Górszczak oraz wiele innych osób,
które przybyły na uroczystość.
Uczniowie słowa roty wypowiadali z szacunkiem, gdyż ślubowali na flagę oraz godło
państwowe. Powagi uroczystości dodawała muzyka, były to piosenki artystów „Piwnicy pod
baranami”, dźwięki werbli oraz fragmenty „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Emocje
młodzieży były tym większe, gdyż przysłuchiwali im się rodzice i przyjaciele.
Ponieważ spotkanie odbyło się w dniu poprzedzającym Święto Edukacji Narodowej,
w drugiej części uroczystości uczniowie oraz ich rodzice podziękowali pedagogom za trud
włożony w nauczanie i wychowanie. Na koniec wszyscy obecni z przyjemnością wysłuchali i
obejrzeli gimnazjalistów rapujących strofy „Pana Tadeusza”.
Każdego z obecnych na uroczystości urzekła oprawa muzyczna, dekoracje oraz
przekazane w nowoczesnej formie treści. Nad przygotowaniem oraz przebiegiem uroczystości
czuwała wychowawczyni klasy, pani Dorota Piegza. Spotkanie zostało upamiętnione
zbiorowymi fotografiami oraz wpisami do kroniki szkoły.
Uczniowie Gimnazjum wyróżniali się w różnorodnych konkursach i zawodach na
szczeblu gminnym i powiatowym i wojewódzkim. I tak w roku szkolnym 2007/2008
uczniowie brali udział w etapie szkolnym 7 z 12 konkursów przedmiotowych dla uczniów
gimnazjów. Jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu rejonowego Konkursu Fizyki i
Astronomii. Uczestniczyli w konkursach artystycznych pieśni patriotycznej oraz kolęd i
pastorałek w Domu Kultury w Głogoczowie – uczeń klasy II zdobył wyróżnienie oraz zajął
III miejsce. Uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, w którym
jeden uczestnik otrzymał wyróżnienie w etapie gminnym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Zdrowia w którym jeden uczestnik przeszedł do etapu wojewódzkiego.
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie otrzymali następujące wyróżnienia: uczeń
klasy II zdobył I miejsce w etapie gminnym oraz I miejsce w etapie powiatowym
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie w
Konkursie Krajoznawczym o Ziemi Myślenickiej i Małopolsce. Uczeń klasy III zdobył I
miejsce w etapie gminnym Konkursu Szkolnych Konfrontacji Muzycznych oraz II miejsce w
VI Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dwóch uczniów
zdobyło II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Ekologicznym. Uczniowie zajęli III miejsce
w Gminnej Gimnazjadzie Tenisa Stołowego chłopców. Uczennica gimnazjum zajęła VIII
miejsce w Powiatowym Konkursie „Andrzej Średniawski i jego czasy”.

W roku szkolnym 2008/2009 zostały po raz pierwszy zostały przeprowadzone
egzaminy gimnazjalne, których wyniki w części humanistycznej były powyżej średniej w
województwie.
W roku szkolnym 2009/2010 wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie: uczeń
klasy III zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Na Ratunek Ziemi” a
uczennica klasy II w tym konkursie zdobyła wyróżnienie. Uczeń klasy III zdobył II miejsce w
VII Powiatowym Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Uczennica klasy II zdobyła I miejsce w V Powiatowym Konkursie Ekologicznym, w kategorii
– test konkursowy w Bysinie. Gimnazjum w Głogoczowie zajęło II miejsce Powiatowym
Konkursie Pierwszej Pomocy.
W roku szkolnym 2010/2011 zostały zorganizowane etapy szkolne konkursu z fizyki,
biologii, geografii, matematyki, konkursu biblijnego, „Wiem Więcej”, języka niemieckiego,
języka angielskiego, wiedzy ekonomicznej, historycznego – Solidarność 30. Do etapu
rejonowego zakwalifikowało się 10 uczniów w konkursie z fizyki, biologii, „Wiem Więcej”,
języka polskiego, konkursu biblijnego, oraz Solidarność 30. W 2011 roku uczniowie klas
trzecich uzyskali wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej oraz
matematyczno – przyrodniczej. W obu częściach wyniki szkoły były wyższe od średnich w
gminie, powiecie, województwie i kraju. Uczniowie brali udział w różnych rozgrywkach
sportowych, w których zajęli: II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej
Dziewcząt, V miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców, II miejsce w
kategorii drużyn Dziewcząt w I etapie eliminacji XIII Turnieju Piłkarskiego Coca – Cola Cup
oraz udział i zajęcie IV miejsca w II etapie eliminacji tego turnieju, II miejsce w Gminnej
Gimnazjadzie w Piłce Nożnej „6” Chłopców. Gimnazjum w Głogoczowie zajęło również III
miejsce w Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy oraz III miejsce w gminnym etapie
ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie gimnazjum brali udział w szkolnym etapie
siedmiu małopolskich konkursów dla gimnazjalistów, dwóch uczniów brało udział w etapie
rejonowym konkursu z fizyki i biologii, do etapu wojewódzkiego konkursu z biologii
zakwalifikowała się jedna uczennica. Także w tym roku szkolnym uczniowie gimnazjum brali
udział w różnych rozgrywkach sportowych, w których zajęli między innymi: II miejsce w
Gminnej Gimnazjadzie w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, II miejsce w Gminnej
Gimnazjadzie w Unihokeju, II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Koszykowej
Dziewcząt, II miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W 2012 roku
uczniowie klas trzecich osiągnęli wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wszystkie
wyniki były na poziomie średniej krajowej.
W roku szkolnym 2012/2013 Gimnazjum w Głogoczowie otrzymało na okres dwóch
lat certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Uczennice Gimnazjum zajęły I miejsce w
Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt, III miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w
Piłce Koszykowej Dziewcząt. Gimnazjum wzięło udział w „Próbnym Egzaminie z
Operonem”.
Młodzież szkolna udzielała się w różnych akcjach społecznych. W 2010 roku została
zrealizowana III edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów
gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym (przystąpienie gimnazjum zostało zgłoszone
w 2008 roku). Gimnazjum pierwszy raz brało udział w projekcie, ale mimo, iż realizacja tego

etapu została zakończona, wiele działań jest kontynuowanych w dalszym ciągu. Są to:
wolontariat na rzecz Domu Seniora „Na Wzgórzu” w Głogoczowie (który został rozpoczęty
w 2007 roku i kontynuowany jest do dziś), zbiórki pieniężne na rzecz potrzebujących, zbiórka
nakrętek plastikowych ( z przeznaczeniem na: zakup sprzętu dla niepełnosprawnych, wsparcie
Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci, wsparcie potrzebujących pomocy – współpraca z
Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie), angażowanie nauczycieli i uczniów do współpracy z
nowopowstałym Domem Seniora „Pod Klonami” oraz kontynuowanie współpracy z Domem
Seniora „Na Wzgórzu” (uczniowie wiele razy przygotowywali dla pensjonariuszy obu
domów program z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Jasełka,
Misterium Męki Pańskiej, Dnia Papieskiego oraz beatyfikacji Jana Pawła II), angażowanie
uczniów w uroczystości kościelne i życie parafii (uczniowie wielokrotnie przygotowywali dla
parafian programy z okazji Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia
Papieskiego, udział w przebiegu jubileuszów 200 – lecia i 700 – lecia Parafii w Głogoczowie
oraz trzykrotnie przygotowali program z okazji jubileuszów kapłaństwa księży pracujących
bądź wywodzących się z Głogoczowa), zbiórka żywności w supermarkecie „Jan” w
Myślenicach na rzecz Banku Żywności, udział w zabezpieczaniu akcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz mobilizowanie nauczycieli i uczniów do przygotowania akademii z
okazji Święta Niepodległości oraz Konstytucji 3 – go Maja dla uczniów Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej. Dwie drużyny gimnazjum zajęły II miejsce w konkursie „Bezpieczna Paczka”
promującym bezpieczne zachowanie na drodze a organizowanym przez Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa. Gimnazjum od początku współpracuje z Wiejskim
Domem Kultury w Głogoczowie w organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum. W 2008 roku zostało podpisane porozumienie z Zarządem Powiatowym P.C.K
oraz podjęto działalność Szkolnego Koła P.C.K. wraz z uczniami szkoły podstawowej.
Natomiast rok później szkoła wzięła udział w X edycji „Góra Grosza”.

