
Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 
Rozpoczęcie roku szkolnego        1 września  
Pożegnanie lata (SP)           19 – 23 września  
Szkolna Gra Terenowa HAKUN (GIM)    październik 
Pasowanie na ucznia klasy 1 (SP)      28 października 
Wigilia szkolna             22 grudnia  
Zimowa przerwa świąteczna        23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe              30 stycznia – 12 lutego 
Wiosenna przerwa świąteczna       13 – 18 kwietnia 
Egzaminy gimnazjalny                 19 – 21 kwietnia  
„Zielone szkoły”             24 – 26 maja 
Zakończenie roku szkolnego        23 czerwca  
Ferie letnie              26 czerwca – 31 sierpnia  

 
Terminy związane z klasyfikacją uczniów: 

Podanie przewidywanych ocen na I półrocze  14 grudnia  
Wystawienie ocen na I półrocze       25 stycznia 
Rada klasyfikacyjna (półroczna)       26 stycznia 
Podanie przewidywanych ocen końcowych   12 maja 
Wystawienie ocen końcowych       13 czerwca  
Rada klasyfikacyjna (końcoworoczna)     14 czerwca 

I. ORGANIZACJA PRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 

 

Rok szkolny   

2016/2017 
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D rodzy Rodzice,  
za nami jubileusz 25-lecia szkoły. Minęło ćwierćwiecze. To wydaje 

się niewiele w kontekście historycznym, ale wystarczająco dużo w kontek-
ście doświadczeń w pracy nad kształtowaniem serc i umysłów młodych 
ludzi, i bardzo wiele, patrząc z perspektywy zmian w polskiej oświacie. 
Przez ten czas zdążyliśmy zatoczyć koło: otwieraliśmy Społeczną Szkołę 
Dębinkę w systemie ośmioklasowej szkoły podstawowej i dziś do niej wra-
camy. Niezmienne jest to, że od początku stoimy na straży wychowania do 
wartości, budowania charakteru i wszechstronnego rozwoju naszych po-
dopiecznych, po prostu staramy się:   
 

Uczyć czuć i myśleć. 
 
O wprowadzanych przez MEN zmianach w systemie oświaty przeczytać 
można w jednym z naszych artykułów. Ponadto, przedstawiamy Państwu 
to, co zaproponujemy w tym roku szkolnym. Między innymi nowe prioryte-
ty wychowawcze i dydaktyczne, realizację programu „Dębinka czyta”    
oraz  projekt wymiany międzynarodowej dla gimnazjalistów w ramach  
Erasmus+ . 
Zachęcam do lektury. 
 
 

 
Życzę Państwu udanego roku w Dębince, 

satysfakcji ze współpracy ze szkołą 
i radości z realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

 
 
 

Beata Łuczak – Wencel 
Dyrektor KE PSO 

 



 Pierwsze zebrania z rodzicami 12-14 września  

 

 

   

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 zachowa-
nia 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 
 
Opieka dla uczniów zapewniona jest w  godz. 7:30 - 17:00. 

 
Dla uczniów klas 0-3 SP  
 

 przed lekcjami  czynna jest świetlica - bawialnia oraz sala zajęć zorganizowanych (w godz. 7:30 – 9:15) 
 

 po zajęciach obowiązkowych, w godz. 14:10 – 17:00 czynna jest świetlica - bawialnia, jednocześnie         
w godz. 14:20 - 16:20 otwarta jest sala zajęć zorganizowanych oraz dodatkowo- w poniedziałki, środy i 
piątki- uczniowie mają możliwość odrabiać zadania domowe pod opieką nauczyciela w sali 128 (kl. 3c)      
w godz. 14:30-15:30. 

 

 plac zabaw czynny jest w godz. 8:00 - 9:15 oraz 14:15 - 16:30 
 

Dla uczniów klas 4-6 SP oraz uczniów GIM : 

 klubik i sale lekcyjne na piętrze szkoły podstawowej otwarte są od 7:30 (dyżur nauczyciela) 

 klubik (sala 211) - w godz. 15.15-16.15 (opieka nauczyciela) 

 w sali zajęć cichych, tzw. „Odrabianki” (sala nr 202) - w godz. 14.15-16.45 (opieka nauczyciela) 

 na boisku szkolnym - w godz. 14.15-15.15 (opieka nauczycieli); w razie ładnej pogody uczniowie zamiast  
w klubiku mogą spędzać czas na boisku (wtedy jest ono czynne dłużej - do godz. 16:15) 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów:     
31 października, 2 maja, 16 czerwca 

Drzwi otwarte 
Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu z nauczycielami w czasie ich dyżurów w ramach tzw. DRZWI 
OTWARTYCH, które w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się w terminach: 

 
6 października, 17 listopada, 15 grudnia, 9 marca, 20 kwietnia, 11 maja. 

 
Drzwi Otwarte trwają: 
- 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). 

Klasy  0, 1, 2    12 września  

Klasy 3, 4, 5  13 września  

Klasy 6, I, II, III  14 września  



Reforma oświaty zakłada powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum.    
Gimnazja będą wygaszane. Uczniowie tegorocznych klas szóstych nie rozpoczną w roku 2017 edukacji   
w gimnazjum, ale kontynuują naukę w klasie VII szkoły podstawowej, a klasy trzecie - w klasie czwartej 
będą jeszcze częścią edukacji wczesnoszkolnej (która przyjmie nazwę - poziomu podstawowego). Co 
prawda, jeśli chodzi o ostatnie, to nie mamy jeszcze nowej podstawy programowej, być może więc ten 
model, że kl. 4 wchodzi w skład tzw. poziomu podstawowego zaistnieje później. W tym roku szkolnym 
2016/2017 nie będzie już egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej, tzw. sprawdzianu szóstoklasi-
sty, który ulega likwidacji. 

II. ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI 

Tornistry i plecaki szkolne 
 Ze względu na bezpieczeństwo ruchu po korytarzach szkoły, tornistry i plecaki po lekcjach należy zostawiać 
 w następujących miejscach: 
 

Klasy 0 i 1 – w świetlicy - bawialni na parterze 
Klasy 2 – w szatni na parterze  
Klasy 3a/3b, 4 oraz 5 – przy salach lekcyjnych (korytarz na piętrze) 
Klasy 3c/3d, 6 i klasy gim. – szatnia w piwnicy 
 

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

Warto zwrócić uwagę, że w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych trafi „podwójny    
rocznik” (uczniowie po kl. VIII SP i uczniowie po kl. III GIM). 



1. Priorytet dydaktyczny          „MYŚL LOGICZNIE, DZIAŁAJ PRAKTYCZNIE” 

III. PRIORYTETY DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE w roku szkolnym 2016/2017 

Logiczne myślenie, inaczej rozumowanie, to zdolność do integrowania informacji. Jest to umiejętność, dzięki 
której możemy zrozumieć sens wypowiedzi, rozumiemy czytane książki,  łączymy wiedzę z różnych przedmio-
tów, dziedzin. Rozumowanie to także umiejętność do logicznego wnioskowania. Polega ono na tym, że na   
podstawie przedstawionych przesłanek potrafimy wywnioskować prawdziwe stwierdzenia. Logiczne myślenie to 
rodzaj myślenia używany np. podczas gry w szachy, gdzie panują określone zasady, oraz podczas rozwiązywa-
nia zagadek, dla których istnieje odpowiedź. Myślenie jest złożoną umiejętnością, wymagającą sprawnej uwagi, 
pamięci, opartą na inteligencji, ale także na wiedzy.  
 
W tym roku szkolnym chcemy skupić się na wszystkich przedmiotach właśnie na kształtowaniu logicznego    
myślenia poprzez praktyczne działania:  wprowadzanie większej ilości  zadań praktycznych na naszych przed-
miotach, które będziemy realizować w grupach, wprowadzanie łamigłówek, zagadek logicznych, ćwiczenie   
strategii rozwiązywania zadań,  wprowadzanie zadań strategicznych, wprowadzanie i tworzenie gier, naukę 
wnioskowania na różnych przedmiotach, naukę  zdolności dostrzegania analogii naukę stawiania właściwych 
pytań. 

Model docelowy nowego systemu w pełni zafunkcjonuje w roku szkolnym  2022/2023  

W Dębince stopniowo będziemy przechodzili  logistycznie do modelu, w którym uczniowie klas starszych 
6 - 8 będą uczyć się w pracowniach przedmiotowych budynku obecnego gimnazjum. Liczba klas nie  
zmieni się, ponieważ spodziewając się w/w, a zapowiadanych już wcześniej zmian, przyjęliśmy więcej 
klas w edukacji wczesnoszkolnej. 



Chcemy uświadomić naszym uczniom jak duża jest  wartość rozumowania w każdym z obszarów życia i zacząć 
trenować logiczne myślenie, aby nasi uczniowie: 
 
 lepiej radzili sobie z nauką, nie tylko przedmiotów ścisłych, gdzie logiczne myślenie to podstawa, ale także 

humanistycznych czy przyrodniczych, w których łączenie faktów i wiedzy z różnych dziedzin stanowi klucz 
do sukcesu; 

 w przyszłości efektywniej pracowali; 
 unikali porażek i pretensji do siebie o błędne decyzje; 
 łatwiej planowali cele, nawet te odległe i osiągali je; 
 radzili  sobie z wpływem emocji, które często utrudniają lub wręcz uniemożliwiają podejmowanie ważnych 

życiowych decyzji  
 zyskali intelektualną niezależność; 
 zaczęli trafnie odróżniać przyczyny od skutków; 
 przestali bać się odpowiedzialności za swoje działania; 
 reagowali na nowe sytuacje, kryzysy i problemy ze spokojem i rozwagą zamiast popadać w panikę; 
 żyli  uważniej czerpiąc z życia większą satysfakcję, przewidując konsekwencje własnego postępowania. 

Kontynuując zajmowanie się rozwijaniem motywacji wewnętrznej w uczniach, w tym roku szkolnym chcemy  
położyć nacisk na konstruktywne radzenie sobie z błędami i porażkami, przede wszystkim - wyciąganie z nich 
stosownych lekcji. 

W kulturze promującej sukces i osiągnięcia, o porażkach mówi się niewiele i raczej wstydliwie, wszak człowiek 
spełniony i szczęśliwy to człowiek sukcesu. Tymczasem porażki są zjawiskiem powszechnym, dotyczącym   
każdego z nas, każdej dziedziny życia, wszelkich form aktywności, mają duże znaczenie - zarówno pozytywne 
jak   i negatywne - dla naszego funkcjonowania. Człowiek, który ich doświadcza, przeżywa trudne emocje 
(złość, smutek, rozczarowanie, wstyd…), może tracić możliwość kontynuowania życiowych planów, może     
odczuwać/doświadczać problemy w relacjach społecznych. 

Ale może stać się i tak, ze niepowodzenie/porażka przyczyni się do pozytywnej zmiany, indywidualnego        
rozwoju, lepszego poznania siebie, życia, wzbogaci doświadczenie. Stać się tak może wtedy, gdy trudne       
sytuacje zostaną dobrze „przerobione” i przeanalizowane. Samo doświadczenie porażki, niestety, nie wystarczy 
do zmiany i zbudowania życiowej mądrości. 

Jak zauważył Viktor E. Frankl „Tym, co „los zrządził”, trzeba dopiero rozporządzić”. 

Reasumując: 

 Pracując z uczniami musimy kształtować w nich otwartość na porażkę, stale przypominać, że porażki nie są 
„końcem świata”, spotykają każdego z nas i mogą nas nauczyć czegoś nowego (mimo stereotypu kreowa-
nego przez kulturę masową i poradniki), ważne jest też udzielanie wsparcia w czasie przeżywania trudności 
(m.in. radzenie sobie z emocjami, doświadczania np. przegrywania ) oraz modelowanie właściwych zacho-
wań.  

 W uczeniu radzenia sobie z niepowodzeniami będą nam pomocne działania skierowane na rozwijanie    
samowiedzy, pracę nad adekwatną samooceną, akceptacją siebie, rozsądne uniezależnianie się od opinii 
otoczenia.  

 Chcemy pomagać uczniom w przyswajaniu umiejętności analizowania i wyciągania właściwych wniosków   
z ich indywidualnych doświadczeń, wprowadzania konstruktywnych zmian w celu uniknięcia kolejnych,      
podobnych porażek.  

 Istotne jest, by pomagać w samopoznaniu i ukierunkowywać uczniów do szukania własnych sposobów   
motywowania się do skutecznego osiągania celów.  

 Ważna jest praca nad  uświadamianiem sobie przez uczniów ich potrzeb, nad ustalaniem celów  i sposobów 
ich realizacji - np. tworzenie realistycznych planów działania.  

 Będziemy uczyć dzieci rozpoznawania, co jest błędem, a co porażką, dokonując rozróżnienia na trzech 
płaszczyznach: 
- podoba – nie podoba się (indywidualna ocena, gust), 
- jest efekt – nie ma efektu (fakt), 
- zależność od oczekiwań osoby np. zlecającej wykonanie zadania. 

 
Wszystko to na zajęciach wychowawczych oraz w czasie realizacji różnych tematów lekcji przedmiotowych.  

2. Priorytet wychowawczy „UCZYMY SIĘ NA BŁĘDACH” 



 
Od kilku lat jesteśmy wierni  projektowi Dnia 
Dobrego Słowa, który zainicjowała Pani  
Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, mentor,  
coach , autorka wielu książek z dziedziny    
rozwoju osobistego i skutecznego działania 
(m.in. „Droga do siebie”, „Ku doskonałości”, „ 
Akademia Sukcesu”, „Wychowanie do     
szczęścia”, „Logodydaktyka w edukacji.           
O   wychowaniu mądrego i szczęśliwego czło-
wieka”). 
  
Kolejny rok z rzędu chcemy propagować      
kulturalne zachowania w codziennych sytua-
cjach, szacunek dla języka polskiego i rozwijać 
zdolności komunikacyjne zarówno uczniów, nie 
tylko 13. dnia miesiąca.  
 
Dzień ten jednak, podporządkowany pewnym działaniom, ma w sposób szczególny zwrócić uwagę na          
serdeczną, życzliwą i  motywującą komunikację. Mamy nadzieję, że z Państwa wsparciem, z pomysłami 
uczniów, uczynimy te dni wyjątkowymi.  
 
Zróbmy wszystko, aby nasze działania pokazały, że DOBRE SŁOWA mają MOC i mogą nieść poMOC. Pokaż-
my, że nie zgadzamy się, by za słowami szła przemoc. Inauguracja - 13 września (wtorek).  

W dzisiejszym świecie, gdy wzrasta popularność telewizji i komputerów,   
nawyk czytania książek zanika. Dzieci coraz częściej wolą obejrzeć film    
nakręcony na podstawie utworu literackiego niż przeczytać samą książkę.  
Na szczęście mają jeszcze rodziców i nauczycieli... 

Od tego roku szkolnego postanowiliśmy położyć jeszcze większy nacisk na 
czytanie. Niesie ono za sobą mnóstwo korzyści: pobudza wyobraźnię,       
pamięć i kreatywność, uczy koncentracji, wzbogaca słownictwo, ułatwia reda-
gowanie tekstów, poszerza wiedzę, buduje poczucie własnej wartości, czyni 
dobrym rozmówcą, daje satysfakcję… Korzyści płynące z czytania są nie do 
przecenienia.   

Czytajmy zatem! 

By propagować sam zwyczaj sięgania po książkę, przygotowaliśmy szereg 
działań, np. 

 będziemy zapraszać rodziców i nauczycieli, aby w ramach akcji „Książka mojego dzieciństwa” cyklicznie  
przychodzili  i czytali fragment tej książki, która kojarzy im się z dzieciństwem 

 utworzymy listę lektur, które polecają: uczniowie, rodzice i nauczyciele 
 raz w tygodniu, przez cały rok, przez około 10 minut w każdej klasie będziemy głośno czytać wybraną 

książkę 
 przeprowadzimy projekt, dotyczący postaci Henryka Sienkiewicza – Rok Sienkiewiczowski 
 postaramy się zaprosić redaktorów, wydawców, autorów 
 będziemy odwiedzać poznańskie biblioteki 
 zorganizujemy warsztaty mające na celu przekazanie Rodzicom wiedzy i praktycznych umiejętności 

wspierania kompetencji czytania u dzieci 
 … i wiele, wiele innych 
 
W wiele działań włączy się też biblioteka szkolna jako miejsce, w którym tej literatury w naszej szkole zebra-
no najwięcej, jako pomieszczenie, do którego warto zaglądać oraz jako centrum informacji, w którym po   
prostu nie sposób się nudzić. By wyjść poza mury naszej szkoły, będzie ona także umieszczać na tablicy 
informacyjnej nowinki z innych bibliotek w naszej okolicy. 

Liczymy, że za rok każdy członek naszej społeczności będzie mógł opowiedzieć o wielu chwilach mile     
spędzonych  z książką. Zapraszamy Rodziców do współpracy. 

IV. DZIEŃ DOBREGO SŁOWA – 13. dzień miesiąca 

V. PROGRAM DĘBINKA CZYTA 



VI. WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W GIMNAZJUM W RAMACH PROGRAMU Erasmus+ 

Roczna współpraca w ramach e-Twinning zaowocowała powstaniem projektu międzynarodowego będącego 
kontynuacją naszego ubiegłorocznego priorytetu dydaktycznego. Nowy projekt powstał w porozumieniu ze 
szkołami z Włoch i Hiszpanii i nosi znany nam już tytuł  „Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków i   
Rzymian”.  

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018 w ramach programu Erasmus+. Dzięki uzyskanemu dofinanso-
waniu mamy nadzieję zrealizować wiele aktywności, które pozwolą naszym uczniom poszerzyć horyzonty          
i zdobyć nowe doświadczenia. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą przede wszystkim uczniowie     
gimnazjum, ale wiele podejmowanych działań obejmować będzie także młodsze dzieci. 

Naszymi partnerami są szkoły, z którymi współpracowaliśmy przy pomocy narzędzi e-Twinning: 

 IES Costa del Sol z Torremolinos/ Andaluzja/ Hiszpania 

 Instituto Comprensivo Assisi 2 z Santa Maria degli Angeli/Umbria/ 
Włochy 

 Instituto Comprensivo Assisi 3 z Petrignano di Assisi/Umbria/ 
Włochy 

W pierwszym roku planujemy przeprowadzenie dwóch konkursów: historycznego, związanego z wiedzą o anty-
ku oraz fotograficznego, poszukującego inspiracji antykiem w otaczającej nas przestrzeni (np. w architekturze). 
Finały obu konkursów odbędą się w czasie spotkań międzynarodowych we Włoszech i w Hiszpanii. W Torremo-
linos odbędą się też warsztaty teatralne przygotowujące uczniów do najważniejszej aktywności projektu, którą 
będzie przegląd teatrów szkolnych zaplanowany na maj 2018 roku w Polsce, w Dębince. 

W drugim roku projektu planujemy zorganizowanie międzynarodowego pokazu mody inspirowanej antykiem 
oraz pokazu wynalazków i gier odwołujących się do naszego śródziemnomorskiego dziedzictwa. Każdy            
z     elementów projektu będzie poprzedzony wykładami i warsztatami, których zadaniem będzie teoretyczne i 
praktyczne przygotowanie uczniów do planowanych działań oraz zdobycie praktycznych umiejętności w bardzo 
szerokim spektrum od szycia rozpoczynając na nowoczesnych technologiach IT kończąc. Finał projektu to  
wielka gala teatralna, w czasie której chcemy pokazać kilka inscenizacji sztuk antycznych przygotowanych 
przez zespoły uczniów ze szkół partnerskich. 

Projekt jest także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów. Pozwoli nam 
zdobyć nowe umiejętności przydatne w pracy z Państwa dziećmi. Pierwsze spotkanie nauczycieli koordynato-
rów zaplanowano na październik w Dębince. 

O wszystkich planowanych działaniach będziemy informować na bieżąco.  

Każdego roku w Biuletynie Informacyjnych przypominamy Państwu średnie wyniki egzaminów zewnętrznych, 
jakie osiągnęli nasi uczniowie. Ogromnie cieszymy się z ich sukcesów, zarówno w wojewódzkich i ogólnopol-
skich konkursach, jak i z niżej wskazanych wyników egzaminów. Są one nie jedynym, ale z pewnością jednym   
z mierników naszej pracy. Cieszymy się także z tego, gdy widzimy progres, kiedy uczeń staje się lepszy w róż-
nych sprawnościach, umiejętnościach, kiedy wie i rozumie więcej, bo przecież  
 

chodzi nam o to, by uczeń  rywalizował z samym sobą, 
tj. porównywał swoje rezultaty z wynikami uzyskanymi wczoraj 

(za: Misja i wizja Dębinki) 
 

Uczniowie szkoły podstawowej wspaniale napisali ostatni tzw. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY.  

Średnia wynosiła:  

VII. SUKCESY W EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH I LOSY ABSOLWENTÓW  

ZAKRES 
ŚREDNI WYNIK 

W DĘBINCE 
ŚREDNI WYNIK 

 W WIELKOPOLSCE 

ŚREDNI WYNIK 
W KRAJU 

Język polski i matematyka 87,25% 60,8% 62,5% 

Język angielski 97,78% 69,96% 71% 



Ubiegłoroczni absolwenci od 1 września 2016 r. uczyć się będą w poznańskich liceach, najczęściej wybie-
rali: LO nr 6 (tzw. Paderek), LO nr 2, LO nr 3, LO nr 8, LO im. Marii Magdaleny oraz LO nr 1 (tzw. Marcinek) 
 
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w nowych szkołach! Do zobaczenia we wrześniu, na 
spotkaniu dot. organizacji gry terenowej HAKUN. 

KUCHNIA i OBIADY. W wyniku konkursu na prowadzenie usługi gastronomicznej,  w lipcu została 
wyłoniona firma, która zyskała najwyższą punktację komisji. Będzie to KUCHNIA JAGLANKA.                   
Za zaangażowanie w pracę komisji serdecznie dziękujemy naszym mamom, Paniom Agacie Kowalewskiej 
i Elizie Fornalik. Następnie przystąpiono do korekty projektu kuchni wg potrzeb wybranej firmy, jednocze-
śnie - trwały liczne rozmowy z dostawcami oraz toczyły się prace nad systemem płatniczym. Rozwiązania 
dot. systemu płatniczego oraz pomysł kart zbliżeniowych są głównie zasługą Pani Elizy Fornalik - ogromnie 
dziękujemy za poświęcony czas. 

Bardzo dobrze swój egzamin zewnętrzny napisali także uczniowie ostatniej klasy gimnazjum. 

Uzyskali wysokie wyniki: 

ZAKRES 
ŚREDNI WYNIK 

W DĘBINCE 
ŚREDNI WYNIK 

W WIELKOPOLSCE 

ŚREDNI WYNIK 
W KRAJU 

Historia i WOS 79,38% 55,24% 56% 

Język polski 88,85% 65,73% 69% 

Przedmioty przyrodnicze 74,15% 50,17% 51% 

Matematyka 78,31% 47,82% 49% 

Język angielski 
podstawowy 
rozszerzony 

  
96,04% 
91,69% 

  

  
62% 
45% 

  

  
64% 
43% 

  

VII. NOWE W SZKOLE 

ORGANIZACJA WYDAWANIA OBIADÓW dla klas 4-6 i gimnazjum wydawane będą w czasie długiej   
przerwy, o godz. 13:00, natomiast dla uczniów klas 0-3 po lekcjach, począwszy od godz. 14:10. Przesunie 
się zatem czas odbywania zajęć pozalekcyjnych - od godz. 15:00. Będziemy przyglądali się temu systemowi  
w tym roku, jeśli z jakiś względów się nie sprawdzi, poszukamy lepszego rozwiązania. 

ZAARANŻOWALIŚMY PRZESTRZEŃ PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY. Zakupiliśmy ławki, a czekamy 
jeszcze na dostawę stojaków rowerowych. Z tej przestrzeni w czasie przerw mogą korzystać gimnazjaliści. To 
też będzie - mamy nadzieję - miłe miejsce dla rodziców, którzy oczekują po południu na zakończenie zajęć      
i zabaw swoich dzieci. Przed nami kolejne wyzwania, przede wszystkim: budowa boiska na dachu, zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego dla starszych uczniów z tyłu szkoły. Będziemy stopniowo te plany realizować. 
Zapraszamy do współpracy.  

WYKOŃCZENIE PLACU ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH. Zdecydowaliśmy się piaszczysty fragment 
terenu uzupełnić  o tzw. bezpieczną nawierzchnię, nie będzie się zatem w tym miejscu już tak kurzyć,           
a wszelkie nierówności zniknęły. Za pomoc w sfinansowaniu tej inwestycji  bardzo serdecznie dziękujemy 
rodzicom: Panu Dominikowi  Zdziabkowi oraz Pani Agnieszce Okoniewskiej - Zalickiej. 

We wrześniu OTWIERAMY PRACOWNIĘ CHEMICZNĄ, z blatami do ćwiczeń laboratoryjnych i dygesto-
rium. Z pewnością ucieszy starszych uczniów i posłuży ich rozwojowi. 

W części  Klubu gimnazjalisty, znajdującym się w piwnicy, ZAŁOŻYLIŚMY KOLEJNĄ PRACOWNIĘ     
KOMPUTEROWĄ. Od września będziemy więc dysponować dwiema pracowniami PC i jedną         
pracownią MAC  


