
   Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego        1 września  
Pożegnanie lata (SP)           21 – 25 września  
Szkolna Gra Terenowa HAKUN (GIM)    10 października  
Pasowanie na ucznia klasy 1 (SP)      23 października 
Święto Szkoły (Gala Jubileuszowa w auli UAM)   30 listopada 
Wigilia szkolna             22 grudnia  
Zimowa przerwa świąteczna        23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe              18 – 31 stycznia 
Wiosenna przerwa świąteczna       24 – 29 marca 
Egzaminy zewnętrzne:   
 – Sprawdzian po klasie VI         5 kwietnia  
 – Egzamin gimnazjalny             18 – 20 kwietnia  
„Zielone szkoły”             23 – 25 maja 
Zakończenie roku szkolnego        24 czerwca  
Ferie letnie              27 czerwca – 31 sierpnia  

I. ORGANIZACJA PRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 

 

Rok szkolny 

 2015/2016 
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D 
rodzy Rodzice, oddajemy do Waszych rąk Biuletyn Informacyjny 
dotyczący nowego roku szkolnego 2015/2016. Znajdziecie w nim 
Państwo m.in. kilka podstawowych informacji o organizacji pracy 

naszych dwóch placówek.  
 
Postaramy się, by był to rok wyjątkowy. W końcu świętujemy jubileusz   
25-lecia Dębinki! Ponadto kończymy ostatni – trzeci etap budowy. Była to 
bardzo skomplikowana inwestycja, ze względu na fakt zarówno burzenia 
starego, jak i stawiania nowego obiektu w trakcie normalnej pracy szkoły.  
Dzięki cierpliwości i różnorodnej pomocy wielu rodziców oraz  pracowni-
ków szkoły daliśmy radę! Za to Wam bardzo gorąco dziękuję . 
 
Mamy wiele powodów do świętowania: jubileusz, otwarcie jednego z    
najpiękniejszych budynków szkolnych w Polsce, sukcesy uczniów, naj-
wyższe oceny w badaniu ewaluacyjnym kuratorium oświaty. Będziemy 
zatem świętować i ciężko pracować, by doskonalić nasze działania. 
 

 
 

Z życzeniami pięknego roku szkolnego 
Beata Łuczak – Wencel 

Dyrektor KE PSO 



 Pierwsze zebrania z rodzicami 7-10 września  

 

 

  Inne ważne terminy 

 

Spotkania zespołów wychowawczych: 

Poniedziałki o godz. 7:30. Spotkania zespołów wychowawczych, w skład których wchodzą wszyscy nauczyciele 

uczący w danej klasie, będą się odbywać w poniedziałki o godzinie 7.30. Celem spotkań jest  analiza postępów w nauce 
i zachowania uczniów w danych zespołach klasowych.  Wymiana doświadczeń nauczycieli, dotycząca pracy z dziećmi i 
wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów. Jeśli ktoś z rodziców chciałby, abyśmy poruszyli konkretną sprawę na 
takim spotkaniu, należy zgłosić to wychowawcy, psychologowi lub wicedyrektorowi /dyrektorowi szkoły. 

Opieka dla uczniów przed i po lekcjach 
Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-3 SP czynna jest przed lekcjami  w godz. 7:30 – 9:15 oraz po lekcjach w 

godz. 14:10 – 17:00.  

Świetlica dla uczniów klas 4-6 SP czynna 7:45 – 9:15 oraz po lekcjach w godz. 14:10 – 16:30. 

Klub dla uczniów gimnazjum czynny codziennie w godz. 15:15 – 16:30. 

Zajęcia pozalekcyjne  
Propozycja kółek zainteresowań oraz zajęć fakultatywnych dla gimnazjalistów znajdzie się 
w pierwszym tygodniu września na tablicy ogłoszeń oraz zostanie podana uczniom do wiadomości przez nau-
czycieli. Uczestnictwo ucznia zgłaszają Rodzice lub uczeń samodzielnie przez wpisanie nazwiska na listę.     
Zajęcia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 8 uczniów. 
 
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:     2 maja, 27 maja. 

Drzwi otwarte 
Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu z nauczycielami i wychowawcami w czasie ich  
dyżurów w ramach tzw. DRZWI OTWARTCH, które roku szkolnym 2015/2016 odbędą się           
w terminach:  
 

8 października, 12 listopada, 10 grudnia, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja. 

 
Dyżury trwać będą: 
- w szkoła podstawowej w godz. 17:00 – 19:00 
- w gimnazjum w godz. 17:00 – 19:00 (lub 20:00 po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców). 
Nauczyciele przedmiotów: religia, wychowanie fizyczne, plastyka, technika, muzyka dyżurują raz 
w semestrze 10 grudnia i 12 maja. 

Klasy  1    7 września  

Klasy 2, 3 i 4  8 września  

Klasy 5 i 6  9 września  

Klasy I, II, III gim  10 września  

Podanie przewidywanych ocen na I półrocze   9 grudnia  

Wystawienie ocen na I półrocze   13 stycznia  

Rada klasyfikacyjna  14 stycznia  

Podanie przewidywanych ocen końcowych  16 maja  

Wystawienie ocen końcowych   15 czerwca  

Rada klasyfikacyjna  16 czerwca  



1. Priorytet dydaktyczny 

„Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnej Grecji i Rzymu”. 

Realizując tegoroczny priorytet dydaktyczny skupimy się na poszukiwaniu źródeł współczesnej kultury europej-
skiej. Chcemy odnaleźć elementy spuścizny starożytnych w naszej codzienności. Poszukiwania rozpoczniemy 
od architektury, malarstwa i rzeźby, przechodząc przez muzykę oraz poezję do teatru i literatury, a kończąc na 
królowej wszystkich nauk matematyce. Dzięki starożytnym rozwinęły się takie dziedziny jak geografia, algebra, 
logika, geometria. Cała współczesna matematyka nie istniałaby bez podwalin starożytnych. Postaramy się do-
wieść, że ustalone w antyku kanony klasycznego piękna są nadal aktualne. Nie zapomnimy o antycznych ar-
chetypach obecnych we współczesnej kulturze masowej, a których często nie potrafimy właściwie rozpoznać. 
Będziemy odwoływać się do filozofii, etyki i moralności badając jaki wpływ na nasze postrzeganie świata ma 
połączenie judaizmu i wyrosłego na jego gruncie chrześcijaństwa w połączeniu z myślami greckich filozofów i 
rzymskich praktyków.  
 
Zajmiemy się także obecnością starożytnych wynalazków w dziedzinie polityki, gospodarki i wojskowości we 
współczesnej Europie.  
 
Starożytna kultura grecko - rzymska przez wieki utrwalała klasyczne wzorce oraz wartości, które z czasem, sta-
wały się podstawą późniejszych odwołań. Myśl i dorobek artystyczny twórców antyku jest dla nas autorytetem,  
a motywy, postawy oraz uczucia ludzkie, opisywane w owej epoce, pozostały aktualne do dnia dzisiejszego. 
Jesteśmy przekonani, że jeszcze przez długi czas kultura antyczna będzie przywoływana przez twórców litera-
tury, filozofii i sztuki, gdyż jest ona doskonałym punktem odniesienia oraz jest prawdziwym skarbem kultury eu-
ropejskiej. Otacza nas i jest obecna w naszym życiu, a jednak nie zawsze potrafimy ją dostrzec i wskazać, pra-
widłowo ją nazywając. Chcemy uświadomić naszym uczniom, jak wiele zawdzięczamy starożytnym.  
 
Założenia priorytetu zostały przygotowane w lutym i marcu br. przez międzynarodowy zespół skupiający nau-
czycieli z „Dębinki” oraz naszych partnerów z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Mamy na-
dzieję, że równolegle będzie realizowany w zaprzyjaźnionych szkołach z wymienionych krajów.  
 
Priorytet będziemy realizowali na wszystkich przedmiotach i we wszystkich grupach wiekowych. 
 
O podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco poprzez specjalnie przygotowywaną stronę 
projektu, za której budowę odpowiadają nasi uczniowie.  

II. PRIORYTETY DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE 

2. Priorytet wychowawczy 

                          „Motywacja wewnętrzna”. 

W czasach szybkiego Internetu stajemy się coraz bardziej niecierpliwi. Coraz mniej czynności nie podlega spe-
cjalistycznej automatyzacji. W codziennym życiu oczekujemy szybkich efektów. Często porzucamy sprawy roz-
poczęte na rzecz innych, które wydają się bardziej atrakcyjne czy łatwiej osiągalne. Dlaczego tak się dzieje? 
Być może brak nam wewnętrznej motywacji, czegoś co pobudza nas do działania i pozwala w tym działaniu 
wytrwać. Tej siły napędowej, która sprawia, że idziemy do przodu. Może ona wypływać z naszego wnętrza, 
bądź wynikać z przyczyn zewnętrznych. 

  
W tym roku szkolnym będziemy pracować z naszymi uczniami nad motywacją wewnętrzną, z którą mamy do 
czynienia wtedy, kiedy podejmujemy działanie bez żadnych widocznych zewnętrznych nagród   – robimy coś, 
bo sprawia nam to przyjemność czy też daje okazję do poznawania czegoś nowego, poszerzania wiedzy bądź 
rozwijania swojego potencjału.  

 
Każdy jest inny, ma różne potrzeby - dlatego też to, co będzie stanowić  wewnętrzną motywację, jest bardzo 
indywidualne. Nawet, kiedy cel jest ten sam. Podejmiemy zatem szeroki wachlarz działań – tak, aby każdy 
uczeń mógł odkryć w sobie wewnętrzną motywację, aby z ochotą i zapałem zgłębiał wiedzę, nabywał umiejęt-
ności, a przy tym wszystkim  miał świadomość celowości tych działań. 



 Reasumując: 

Musimy pracować nad motywacją wewnętrzną uczniów w taki sposób, by wzmacniać w nich pozytywny sto-
sunek do rozwoju osobistego, uczenia się przez całe życie, odkrywania nowych obszarów działania, ekspe-
rymentowania w poznawaniu swoich możliwości, samodzielnym stawianiu sobie wyzwań. 

Powinniśmy poprzez samopoznanie każdego ucznia wspierać ich w formułowaniu dalekich, ale realistycz-
nych i adekwatnych do indywidualnych możliwości celów. 

Na spadek aktywności uczniów (zmniejszenie ich motywacji wewnętrznej) mamy bezpośredni wpływ - nad-
mierna (zbędna) pomoc, wyręczanie wręcz,  jest przeszkodą w rozwoju naszych uczniów; potrzebne jest im 
tylko niezbędne wsparcie, zarówno w relacjach z nauczycielami, jak i rodzicami; 

Zachęcanie do samodzielnego radzenia sobie, pokonywania trudności – jest naszym obowiązkiem i kształcić 
może odporność emocjonalną. 

Należy tak pracować z uczniami, by znali oni wartość samej pracy, by kształtować w nich silną wolę, wytrwa-
łość, cierpliwość, systematyczność, itd. - nie zawsze musi chodzić o spektakularny efekt, ale o proces naby-
wania zdolności do pracy samodzielnej, efektywnej i rzetelnej. 

Trzeba uświadamiać uczniom znaczenie niepowodzeń, uczyć radzenia sobie w takiej sytuacji, ale także - 
wykorzystania tej sytuacji jako źródła konstruktywnych zmian. 

Chcemy kształtować w uczniach umiejętne formułowanie celów na bazie samopoznania i cierpliwe dążenie do 
nich w oparciu o własną wolę, mimo przeciwności i trudności, które służyć mogą jako dodatkowe źródło stymu-
lacji i wiedzy.  I jak zawsze liczymy na Państwa pomoc, bo tylko we współpracy możemy osiągnąć cel: zmoty-
wowanych uczniów, którzy widzą potrzebę nieustannego rozwoju, dla których nauka jest wartością. 

Chcemy go kontynuować. W projekcie DNIA DO-
BREGO SŁOWA (obchodzonego każdego 13. dnia 
miesiąca, do którego w ciągu ostatniego roku przy-
łączyło się wiele szkół i instytucji) chodzi o propa-
gowanie kulturalnych zachowań w codziennych 
sytuacjach, szacunek dla języka polskiego i rozwi-
janie zdolności komunikacyjnych zarówno uczniów, 
jak i dorosłych. Mamy nadzieję, że z Państwa 
wsparciem , z Waszymi i uczniów pomysłami, 
uczynimy te dni wyjątkowymi.  
 
 
Pamiętajmy, że słowa mają MOC: 
 

       Mogą nieść nieMOC 
 
         A nawet przeMOC 
 
My chcemy by niosły poMOC 

W minionym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację Dnia Dobrego Słowa, którego pomysłodaw-
czynią jest Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, mentor,  coach , autorka wielu książek z dziedziny 
rozwoju osobistego, skutecznego działania (m.in. „Droga do siebie”, „Ku doskonałości”, „ Akade-
mia Sukcesu”, „Umysł lidera”, „Korepetycje z sukcesu”, „Wychowanie do szczęścia”, ostatnio 

III. DZIEŃ DOBREGO SŁOWA – 13. dzień miesiąca 



IV. SUKCESY W EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH I LOSY ABSOLWENTÓW 

 

Bardzo dobrze swój egzamin napisali także uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. Uzyskali wysokie    
wyniki: 

ZAKRES  ŚREDNI WYNIK  

W 

 DĘBINCE  

ŚREDNI WYNIK  

W  

WIELKOPOLSCE  

ŚREDNI WYNIK  

W 

 KRAJU 

HISTORIA, WOS  81,45%  62,65%  64%  

JĘZYK POLSKI  77,24%  58,98%  62%  

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE  75,31%  49,19%  50%  

MATEMATYKA 78,21%  46,98%  48%   

JĘZYK ANGIELSKI  

 PODSTAWOWY 

 ROZSZERZONY  

 

96,52% 

91,55%  

 

64,95% 

46,78%  

 

67% 

48%  

W czerwcu 2015 roku mury naszego gimnazjum opuściło 29 uczniów. Każdy z nich mógł w trakcie rekrutacji do 
szkoły ponadgimnazjalnej wskazać trzy szkoły, które odpowiadały jego planom na przyszłość. Większość absol-
wentów została przyjęta do tzw. „szkoły pierwszego wyboru”. Dwoje z nich miało wstęp wolny do każdej ze 
szkół z racji statusu laureata konkursu przedmiotowego.  
 
Ostatecznie tegoroczni absolwenci od 1 września 2015 r. uczą się w następujących liceach i technikach: 

LO im. Marii Magdaleny  3 os.  

I LO (Marcinek)   3 os.  

II LO  1 os.  

III LO  4 os.  

IV LO   4 os.  

V LO  4 os.  

VI LO (Paderek) 4 os.  

VIII LO  1 os.  

ZAKRES  ŚREDNI WYNIK  

W 

 DĘBINCE  

ŚREDNI WYNIK  

W  

WIELKOPOLSCE  

ŚREDNI WYNIK  

W 

KRAJU 

JĘZYK POLSKI  87%  71%  73%  

MATEMATYKA 86%  59%  61%  

JĘZYK ANGIELSKI 97%  77%  78%  

IX LO   1 os.  

XI LO  2 os.  

Technikum Informatyczne  1 os.  

Technikum Ekonomiczno-

Administracyjne (ZSE)  

1 os.  

Każdego roku ogromnie cieszymy się z wyników egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i 
gimnazjum. Są one na pewno nie jedynym, ale z pewnością jednym z mierników naszej pracy. 

Średnia naszej szkoły podstawowej w tzw. SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY wynosiła:  

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w nowych szkołach!  



1 września oddajemy w użytkowanie prawe (parterowe) skrzydło nowego budynku szkoły, w którym znajdują 
się sale lekcyjne dla kl. 1, gabinety psychologa, logopedy, pielęgniarki oraz 2 inne sale lekcyjne. Trwają jeszcze 
prace w lewym (dwukondygnacyjnym) skrzydle szkoły. Na parterze znajdować się będzie zaplecze kuchenne z 
jadalnią, nowa pracownia chemiczna, a na piętrze - sala audiowizualna. Prace trwać będą do końca październi-
ka. 
 
W gimnazjum wymieniliśmy dach (zgodnie z zaleceniami ppoż). Na piętrze trwają jeszcze prace wykończenio-
we, które zakończą się w połowie września. Gimnazjaliści mają dostępny parter oraz sale lekcyjne w nowym 
budynku szkoły. Są już przygotowane na ich przyjęcie. Wyposażyliśmy także Klub Gimnazjalisty, uczniowie 
będą mogli z niego korzystać. 
 
Wejście do szkoły od 1 września możliwe jest zarówno od ul. Grabowej, jak i od ul. Jałowcowej. 
Natomiast parking przy gimnazjum do zakończenia prac zajęty będzie nadal jako plac budowy. 
 
W czasie wakacji oprócz nadzorowania trwających prac budowlanych, staraliśmy się wyposażać nowe sale i 
wymieniać zniszczone meble. Mamy już nową szatnie dla klas 1-2 oraz meble do świetlicy (zarówno do świetli-
cy dla najmłodszych, jak i dla kl. 4-6), szafki odzieżowe dla kl. 3-6. Zakupiliśmy 6 zestawów interaktywnych do 
kolejnych sal lekcyjnych. 
 
Przy placu zabaw dla najmłodszych pojawiła się zieleń. Pozostały teren będziemy sukcesywnie zagospodaro-
wywać po zakończeniu budowy, pamiętając o potrzebach starszych uczniów. 

V. ROZBUDOWA SZKOŁY - finał już blisko 

Ważne daty to: 

 21 listopada (sobota) - Dzień Absolwenta, uroczystość dla absolwentów w szkole. 

 30 listopada - Gala Jubileuszowa w auli UAM  
Zapraszamy do współpracy przy organizacji imprez. 

VI. ŚWIĘTUJEMY 25 LAT! 

VII. LOGO W NOWEJ ODSŁONIE 

Zbliżający się jubileusz skłonił nas do pracy nad unowocześnieniem logo i przygotowaniem księgi CI.         
Najwyższy czas, by nasza szkoła posiadała profesjonalną identyfikację. Powstało kilka wersji, członkowie  
Stowarzyszenia PSO dokonali wyboru logotypu.  

Autorem logotypu i księgi CI jest                   
dr Wojciech Janicki, wykładowca na   
Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu, kierownik Pracowni Projektowania 
Znaku i Identyfikacji, tata Gabrysi           
z naszego przedszkola.  
 

Jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. 

Z przyjemnością je Państwu prezentujemy:  


