
                       Biuletyn informacyjny 2017/2018 

Drodzy Rodzice, 
 
rozpoczynamy nowy rok i kilka nowych rzeczy pojawi się w szkole:-). Staraliśmy się zebrać 
w  biuletynie najistotniejsze informacje. Poznacie nie tylko ważne terminy, ale dowiecie się ja-
kie działania wspomagające nasz program edukacyjny podejmiemy w tym roku. 
Uchylimy rąbka tajemnicy, co wydarzyło się w wakacje, jakie nowości czekają Państwa 
i uczniów. Pochwalimy się także sukcesami absolwentów. Zachęcam, by zatrzymać się na chwi-
lę przy tekście “Apel Twojego Dziecka”, warto poświęcić mu naszą uwagę. 
 
Z życzeniami pięknego roku,  
by udawało nam się nawiązywać dobre relacje i współpracować,  
bo przecież “edukacja to wspólna podróż dorosłych i dzieci”. 
Miłej lektury! 

 
Beata Łuczak – Wencel 

Dyrektor KE PSO 

Kalendarium roku szkolnego 

Rozpoczęcie roku szkolnego                           4 września  
Pożegnanie lata (szkoła podstawowa)       18 – 22 września  
Szkolna Gra Terenowa HAKUN (kl. 7 SP i II-III GIM)     7 października 
Pasowanie na ucznia klasy 1 (szkoła podstawowa)     27 października  
Wigilia szkolna          22 grudnia  
Zimowa przerwa świąteczna        23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe          12 – 25 lutego 
Wiosenna przerwa świąteczna        29 marca – 3 kwietnia 
Egzamin gimnazjalny         18 - 20 kwietnia 
Spotkanie partnerskie szkół z programu Erasmus+ w Dębince          7 - 14 maja 
„Zielone szkoły”          28 - 30 maja 
Dzień Talentów          15 czerwca 
Zakończenie roku szkolnego        22 czerwca  



Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 
dla uczniów: 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 
1 czerwca. Propozycję tych terminów będzie-
my jeszcze konsultować z Radą Rodziców. 
 
Drzwi otwarte:  
 
5 października, 16 listopada, 14 grudnia, 
15 marca, 26 kwietnia, 24 maja 
 
 
Pierwsze zebrania z rodzicami: 
                          11 – 13 września 
 

Klasy 0, 1, 2, 3       11.09 
Klasy 4, 5, 6      12.09 
Klasy 7, II, III gim    13.09  
 

Pierwsza Rada Rodziców:  
 
    19 września o godz. 18:00 
 

 

Kalendarium roku szkolnego 
 

    Spotkania zespołów wychowawczych:  
                    poniedziałki o godz. 7:30.  
 
 
Spotkania zespołów wychowawczych, w skład 
których wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w 
poszczególnych klasach, dyrektor/wicedyrektor 
oraz psycholog, będą się odbywać w poniedziałki 
o godzinie 7.30.  Celem spotkań jest  analiza po-
stępów w nauce i postaw uczniów w zespołach 
klasowych.  
  
 
Zebrania służą wymianie doświadczeń dotyczącej 
pracy z dziećmi, wzajemnej pomocy w rozwiązy-
waniu problemów oraz ustaleniu planu działań 
wspierających. 
 
Jeśli ktoś z rodziców chciałby, abyśmy poruszyli 
konkretną sprawę na takim spotkaniu, należy 
zgłosić to wychowawcy, psychologowi lub wicedy-
rektorowi szkoły. 



                     Organizacja pracy szkoły 

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania dla  
 
ORGANIZACJI WYDAWANIA OBIADÓW  
 
dokonaliśmy korekty planu godzin i przerw (dotyczy 
tylko tego, co dzieje się po godz. 14:00). 
 
 Przedostatnia przerwa (dla starszych uczniów) zo-
stała wydłużona o 10 min., trwać będzie od 14:10 - 
14:30. Zaś ostatnia przerwa (przed zajęciami poza-
lekcyjnymi dla najstarszych uczniów) została skróco-
na z 10 min. do 5 min., tak by nie kończyli oni kółek 
zainteresowań zbyt późno. 
 
 Rozkład  przerw w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
1.  9:15 - 9:25  
2.  10:10 -10:25 - przerwa śniadaniowa 
3.  11:10-11:20  
4.  12:05 - 12:15  
5.  13:00-13:25 - przerwa obiadowa dla klas 

edukacji wczesnoszkolnej 
6.  14:10-14:30 - przerwa obiadowa dla klas 

4-7 i gim. 
 7. 15:15 - 15:20  
 

Przydział szatni i miejsc do pozostawiania plecaków 
 
W trosce o bezpieczeństwo uczniów  na korytarzach 
szkolnych (chodzi o zapobieganie upadkom wynika-
jących z potykania się o plecaki oraz udrożnienie 
dróg ewakuacyjnych) będziemy w tym roku szkol-
nym szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie 
przez dzieci i młodzież zasad pozostawiania pleca-
ków we wskazanych im miejscach. 

Szatnie: 
klasy 0, 1, 2, 3c, 3d - szatnia na parterze   
(pomieszczenie przy świetlicy) 
klasy 3a, 3b - szafki w piwnicy 
klasy 4, 5 - szafki na piętrze 
klasy 6, 7 i II,III gim - szatnia/szafki w piwnicy 
 
Plecaki po lekcjach:  
 klasy 0 i 1           – świetlica 
 klasy 2, 3c, 3d             – szatnia na parterze  
 klasy 3a, 3b                 – szatnia w piwnicy, przy  
       swoich szafkach  
  klasy 4 i 5           – korytarz na piętrze 
 klasy  6, 7                     – szatnia w piwnicy 
 klasy II – III gim           – szatnia w piwnicy 
 
Opieka nad uczniami przed i po lekcjach: 
Dla uczniów klas 0-3 SP  
- przed lekcjami  czynna jest świetlica - bawialnia 
oraz sala zajęć zorganizowanych/lub w razie pogody 
plac zabaw (w godz. 7:30 – 9:25);  
- po zajęciach obowiązkowych, w godz. 14:00 – 
17:00 czynna jest świetlica - bawialnia, jednocze-
śnie w godz. 14:00 - 16:00 otwarta jest sala zajęć 
zorganizowanych (świetlica II); w razie pogody czyn-
ny jest także plac zabaw. 
 świetlica I:     7.30 - 9:25 i  14.00 - 17.00  
 świetlica II:    8.00-9.25 i 14.00 - 16.00 
 plac zabaw:    8.00-9.25 i 14.00-16.30 

 
Dla uczniów klas 4-7 SP i GIM 

 od 7:30 dyżur nauczyciela (dostępna dla 
uczniów sala 211) 

 sala cichych zajęć “Odrabianki” (nr 207): czyn-
na w godz. 14.30 -16.30 

 sala klubik I (nr 211): czynna w godz. 14.30 -
15.30  



PRIORYTETY DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE  
w roku szkolnym 2017/2018  

Dla klas edukacji wczesnoszkolnej przydzielamy tzw. wychowawców wspomagających. Ich zada-
niem jest zastępowanie nauczyciela wychowawcy w czasie jego nieobecności, a także wspieranie 
go w organizacji i opiece nad uczniami w czasie różnych klasowych przedsięwzięć (w tym - wycie-
czek). 

Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający 

0 Dagmara Więcek Natalia Pietrzak 

1a Karolina Mikuła Małgorzata Jarosz 

1b Krystyna Przybył Justyna Kosin 

2a Elżbieta Bąkowska Hubert Brychcy 

2b Beata Chudziak Grażyna Bober 

3a Ewa Korcz Karol Napieralski 

3b Małgorzata Hajder Tadeusz Pietrulewicz 

3c Magdalena Wiśniewska Ewa Dydymska 

3d Agnieszka Marszałkiewicz Justyna Nowaczyk 

                     Wychowawcy wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej 

W 2006 roku  Parlament Europejski określił 

8 kompetencji kluczowych, które należy rozumieć, 

jako połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw 

warunkujących sukces na kolejnych etapach eduka-

cyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym. Są 

to najważniejsze i najbardziej podstawowe umiejęt-

ności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie 

swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawo-

dowym i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachla-

rza kompetencji kluczowych, nabytych m.in. w pro-

cesie edukacji, pomaga w samorealizacji, rozwoju 

osobistym i aktywności obywatelskiej, ułatwia przy-

stosowywanie się do nieustannych zmian zachodzą-

cych we współczesnym świecie, sprzyja integracji 

społecznej i znalezieniu zatrudnienia. 

W Dębince od lat pracujemy nad rozwija-

niem wszystkich kompetencji kluczowych, jednak w 

tym roku szkolnym postanowiliśmy zwrócić szcze-

gólną uwagę na dwie z nich, których kształcenie bę-

dziemy realizować w formie szkolnych priorytetów. 

Priorytet dydaktyczny:  
 

Kształcenie umiejętności uczenia się 
 

Umiejętność  uczenia się jest jedną z podstawo-
wych umiejętności, które powinien posiadać każdy 
uczeń, aby ułatwić sobie proces przyswajania wie-
dzy. Rozumiemy ją jako  umiejętność: 

 organizowania własnej nauki, 
 

 efektywnego zarządzania własnym czasem 
 

 zdobywania, przetwarzania, oceniania i przy-
swajania nowych informacji, 

 

  zdolność zastosowania nowej wiedzy i umie-
jętności w wielu sytuacjach – w domu, 
w szkole… 

 

 planowanie własnej ścieżki kariery 
 



Chcemy, aby nasi uczniowie nabyli  mieli 
świadomość własnego, wypracowanego stylu 
uczenia się, swoich mocnych i słabych stron, sta-
nu posiadanej wiedzy i uzdolnień; nabyli  zdolno-
ści do organizowania i regulowania procesu ucze-
nia się, zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
i grupowym;  aby potrafili odpowiednio gospoda-
rować własnym czasem. Ważnym elementem bę-
dzie tu na pewno motywacja i wiara we własne 
możliwości.  

Poprzez różne działania chcemy uświado-
mić uczniom, iż nabycie szeroko pojętej kompe-
tencji uczenia się jest niezbędnym elementem 
funkcjonowania we współczesnym społeczeń-
stwie.  

 
Priorytet wychowawczy:  

 
Kształtowanie kompetencji społecznych  

i obywatelskich.  

 
W tegorocznej pracy wychowawczej widzimy 

potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na kształ-
towanie kompetencji społecznych i obywatel-
skich. Kompetencje te od zawsze stanowiły istot-
ny element programu wychowawczego 
"Dębinki". Pragniemy wychowywać świadomego 
człowieka: poznaniaka, Wielkopolanina, Polaka i Eu-
ropejczyka, który będzie umiał sprostać wyzwaniom, 
jakie stawia przed nami nowoczesne społeczeństwo, 
nie odrzucając jednocześnie tradycji i dziedzictwa  
kulturowego (uwzględniając kulturę europejską,  
polską i regionalną).  

Dlatego też w pracy szczególnie bliskie 
będą nam pojęcia patriotyzmu i empatii sta-
nowiące fundamenty życia społecznego w 
nowoczesnym państwie. Postaramy się 
uświadamiać uczniom, iż do powodzenia w 
kontaktach interpersonalnych i uczestnic-
twie społecznym niezbędne jest rozumienie 
zasad postępowania i reguł zachowania w 
różnych grupach i przestrzeniach (dom, 
szkoła, praca…)  

Cele te pragniemy wdrażać nie tylko 
poprzez organizację większych przedsię-
wzięć ogólnoszkolnych, lecz również po-
przez codzienną pracę z uczniami w ramach 
wszystkich struktur przedmiotowych czy wy-
chowawczych. Pomocny też będzie znany 
już w naszej szkole Dzień Dobrego Słowa. 

W realizacji obu priorytetów, jak zaw-
sze,  liczymy na pomoc całej wspólnoty 
szkolnej.  

Wychowanie to niełatwa sztuka, chce-
my w tym zadaniu wspierać się nawzajem. 
I w tym roku także zaproponujemy Państwu 
szkolenia i seminaria. Tymczasem przypo-
mnimy “Apel Twojego Dziecka” - inspirowa-
ny tekstami Janusza Korczaka, którego książ-
ki i słowa pedagogizacji nadal chwytają za 
serce. 



APEL TWOJEGO DZIECKA 

 

 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego czego się domagam. To tyl-
ko próba z mojej strony. 

 Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa. 

 Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jeszcze jest 
możliwe. 

 Nie rób ze mnie większego dziecka niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą, 
żeby udowodnić, że jestem duży. 

 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to konieczne. O wiele bardziej przejmuję 
się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzy-
jemnych. 

 Nie wmawiaj mi, że błędy które popełniam są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości. 

 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. Czasami mówię to, by przyciągnąć Twoją 
uwagę. 

 Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i zrobię się głuchy. 

 Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie zawiedziony, kiedy nic z tego wszystkie-
go nie wychodzi. 

 Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozu-
miemy. 

 Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa. 

 Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i tracę całą swoją wiarę w ciebie. 

 Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wy-
jaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. 

 Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

 Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesie-
nia. 

 Nie wyobrażaj sobie, że przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować 
miłością, o jakiej Ci się nie śniło. 

 Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, 
więc przymknij na to oczy. 

 Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem jak trudno dotrzymywać mi kroku w tym galopie, 
ale zrób co możesz, żeby się udało. 

 Nie bój się miłości. Nigdy. 



 
Program „Dębinka czyta” 

 
Program “Dębinka czyta” zaangażował całą nasza 
szkolną społeczność. Wprowadził on wiele cieka-
wych rozwiązań, które kontynuować będziemy w 
następnych latach, ponieważ dzięki nim udaje się  
zachęcać uczniów do czytania. 
Są to m.in.  
 
 czytanie głośno uczniom  raz w tygodniu 
 zapraszanie pisarzy, poetów na spotkania z 

uczniami 
 wolontariat czytelniczy w bibliotece szkol-

nej - starsi czytają młodszym 
 tworzenie klasowych wydawnictw 
 Biblioteczny Escape room 
 wieczory z książką 
 zapraszanie rodziców do wspólnego czyta-

nia pod hasłem Książka mojego dzieciństwa 
 
Dzięki współpracy z Biblioteką Uniwersytecką nasi 
uczniowie będą mogli uczestniczyć w wielu cieka-
wych warsztatach, np. 
 
 Czy książkę można wypić i zjeść? 
 Jak redaguje się książkę? 
 Czym są zbiory specjalne 
 
Kontynuować także będziemy tradycję przyłapy-
wania na czytaniu, bo czytać można wszędzie i po 
prostu z książką nam do twarzy. 
Jeśli macie Państwo pomysły, propozycje na jesz-
cze inną realizację tego programu - jesteśmy 
otwarci i prosimy o kontakt. 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA  
W GIMNAZJUM W RAMACH PROGRAM 

Erasmus+ 
 

Przed nami drugi rok pracy nad programem  
„Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Gre-
ków i Rzymian”, który realizujemy wspólnie z 
IES Costa del Sol z Torremolinos z Hiszpanii, 
Instituto Comprensivo Assisi 2 z Santa Maria 
degli Angel oraz Instituto Comprensivo Assisi 3 
z Petrignano di Assisi z Włoch. Bezpośrednimi 
uczestnikami programu są uczniowie gimna-
zjum, jednak poszczególnych działań zaprasza-
my także młodszych uczniów Dębinki.  

 
Do tej pory, w ramach projektu, przepro-

wadziliśmy w szkole dwa konkursy: historyczny 
oraz fotograficzny, które zostały poprzedzone 
cyklem warsztatów i spotkań ze specjalistami. 
Ich finały odbyły się odpowiednio we Włoszech 
oraz w Hiszpanii. W zorganizowanych krótko-
terminowych wymianach grup uczniów wzięło 
udział do tej pory piętnaścioro dzieci oraz sze-
ścioro nauczycieli. Wystawę, będącą rezulta-
tem pracy naszego międzynarodowego zespo-
łu, zaprezentowaliśmy w ostatnich dniach roku 
szkolnego. Efekty całości projektu można obej-
rzeć między innymi na specjalnie uruchomionej 
stronie internetowej, której autorami i admini-
stratorami są nasi uczniowie. Strona jest w tej 
chwili uzupełniana i mamy nadzieję, że w tym 
roku będzie już na bieżąco informować o kolej-
nych działaniach.  

 



W tym roku czeka nas konkurs gier odnoszą-
cych się do antyku, które mogą stać się pomocami 
dydaktycznymi w szkołach partnerskich. Równole-
gle będziemy pracować nad strojami inspirowany-
mi antykiem oraz modelami starożytnych wyna-
lazków. Zostaną one zaprezentowane w czasie 
wizyty partnerskiej w Asyżu, która odbędzie się w 
dniach od 15 do 22 listopada. Planujemy zorgani-
zować tam turniej gier, pokaz modeli oraz wielką 
rewię mody. Ważnym elementem będzie konfe-
rencja prezentująca dobre praktyki wypracowane 
w ICA3. 

 
Od września ruszają przygotowania do wizyty 

naszych partnerów, którzy przyjadą do Poznania 
w maju (7-14 maja). W trakcie pobytu w Polsce 
chcemy naszym gościom pokazać piękno i trady-
cje Wielkopolski, ale głównym punktem progra-
mu będzie przegląd teatrów szkolnych. Naszą 
szkołę odwiedzi nie mniej niż 21 uczniów oraz 
około 10 nauczycieli z Hiszpanii i Włoch. Poszuku-
jemy rodzin, które byłyby gotowe do ich przyjęcia 
na tydzień w swoich domach.   

 
O wszystkich planowanych działaniach będzie-

my informować na bieżąco. Zachęcamy do włą-
czenia się w proponowane aktywności, a zwłasz-
cza udziału w majowym przeglądzie teatralnym 
i wizycie partnerskiej.  

 

SUKCESY W EGZAMINACH  
ZEWNĘTRZNYCH I LOSY ABSOLWENTÓW  

 

Każdego roku w Biuletynie Informacyjnych 
przypominamy Państwu średnie wyniki egzami-
nów zewnętrznych, jakie osiągnęli nasi ucznio-
wie. Ogromnie cieszymy się z ich sukcesów, 
zarówno w wojewódzkich i ogólnopolskich 
konkursach, jak i z niżej wskazanych wyników 
egzaminów. Są one nie jedynym, ale z pewno-
ścią jednym z mierników naszej pracy. Cieszy-
my się także z tego, gdy widzimy progres, kiedy 
uczeń staje się lepszy w różnych sprawno-
ściach, 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 wczo-
raj  (za: Misja Dębinki) 

 
WYNIKI EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

ZAKRES ŚREDNI WYNIK 

W DĘBINCE 

ŚREDNI WYNIK 

W WIELKOPOL-
SCE 

ŚREDNI WYNIK 

W KRAJU 

HISTORIA I WOS 82,94% 57,91% 59% 

JĘZYK POLSKI 82,39% 66,69% 69% 

PRZEDMIOTY 
PRZYRODNICZE 

78,97% 51,64 52% 

MATEMATYKA 75,29% 45,59% 47% 

JĘZYK ANGIELSKI 

PODSTAWOWY 

ROZSZERZONY 

98,90% 

91,39% 

65,31% 

47,60% 

67% 

49% 

W czerwcu 2017 roku mury naszej szkoły opuściło 
31 absolwentów gimnazjum. Większość z nich - 
81% uczniów - została przyjęta do szkół pierwsze-
go wyboru. Najczęściej wybierane przez nich 
szkoły to: LO “Marcinek”, LO Marii Magdaleny, 
V LO, VI LO, VIII LO.  
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia 
w nowych szkołach!  



CO W WAKACJE SIĘ ZDARZYŁO...?  

Przypieczętowanie współpracy Dębinki  
Z Instytutem Historii UAM 

 
W czasie wakacji, 29 czerwca, w siedzibie Instytutu 
Historii UAM w Poznaniu  przy ul. Umultowskiej 
miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współ-
pracy pomiędzy kilkoma wielkopolskimi szkołami a 
Instytutem. Dla naszej placówki ta umowa jest ko-
lejnym krokiem w rozwijaniu współpracy, trwającej 
już od kilkunastu lat. Z ramienia Dębinki umowę 
podpisała Pani Dyrektor Beata Łuczak Wencel, z 
ramienia Instytutu – Pani Prorektor ds. kształcenia 
prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk. W uroczysto-
ści uczestniczyli także przedstawiciele władz Insty-
tutu – Pan Dyrektor prof. dr hab. Józef Dobosz oraz 
pani Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych prof. UAM 
dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska. 
 
W ramach współpracy nasi uczniowie oraz nauczy-
ciele będą mieli bezpłatny  dostęp do oferty dydak-
tycznej Instytutu (udział w zajęciach otwartych i 
warsztatach źródłowych) oraz do zbioru Biblioteki 
Wydziału Historycznego. Ponadto uczniowie będą 
mogli włączyć się do prac Studenckiego Koła Nau-
kowego, a pracownicy naukowi i doktoranci dekla-
rują udział w spotkaniach uczniami i poprowadze-
nie niektórych lekcji. 

 
 
24 - 25 sierpnia miała miejsce dwudniowa Rada 
Programowa,  na której wspólnie zespół nauczy-
cieli zaplanował działania na nowy rok szkolny. 
Między innymi wybraliśmy priorytety dydaktyczne 
i wychowawcze w odniesieniu do kształcenia kom-
petencji kluczowych, ustaliliśmy ofertę zajęć poza-
lekcyjnych, sposób opieki nad uczniami przed i po 
lekcjach, pracowaliśmy w zespołach przedmioto-
wych i zadaniowych, dopracowując szczegóły na-
szego programu edukacyjnego. 
 
 
 
 
W kolejnym tygodniu sierpnia 28. i 31. odbyło się 
szkolenie i warsztaty dla kadry pedagogicznej z 
programu “Porozumienie bez przemocy”. Zajęcia 
pogłębiały wiedzę o tym jak odbiorca reaguje na 
określony rodzaj komunikacji i dlaczego. Warszta-
ty pod hasłem “Chcesz mieć rację czy relację?... 
na nowo uświadomiły nam, jak ważne jest budo-
wanie z uczniami i rodzicami oraz ze sobą nawza-
jem dobrych relacji i jak to robić przy pomocy od-
powiedniej komunikacji. 



                     Nowe w szkole 

ZAPISY NA KÓŁKA PRZEZ INTERNET 
 
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, a także 
chcąc uporządkować i ujednolicić system zapisów na 
kółka, odchodzimy od tradycyjnego systemu kartek 
na tablicach ogłoszeń. Na dane kółko zainteresowań 
będzie można dziecko zarejestrować przez Internet. 
Informację o ofercie zajęć pozalekcyjnych oraz o no-
wym systemie przekażemy Państwu 5 września.  

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Magdzie Redmer 
za zbadanie możliwości jakie mamy, a potem wdro-
żenie nowego systemu. 

 
NOWE iMACI 

 

Pierwszą pracownię Macinthosy uruchomiliśmy w 
2007 roku, służyła nam bardzo dobrze przez wiele 
lat. Postęp technologiczny jest jednak tak szybki, że 
po 10 latach sprzęt okazał się przestarzały  i nie mógł 
już wspierać naszych działań oraz nie spełniał po-
trzeb związanych z naszą ofertą edukacyjną.  

Nowa pracownia wyposażona jest w  dziesięć 21,5 
calowych iMaców z procesorami 1,6 GHz Intel Core 
i5, 8 GB pamięci operacyjnej DDR3, 1 TB dyski twar-
de oraz kartę graficzną Intel HD Graphics 6000 
1536MB. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi uczniowie 
będą mogli w komfortowych warunkach poszerzać 
swoje kompetencje z zakresu grafiki komputerowej, 
pracy z multimediami (profesjonalną obróbką dźwię-
ku i filmów) oraz tworzyć własne aplikacje i widgety.  

 

 

 RENOWACJA PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

Remontu wymagała już od dawna sala gimnastycz-
na w budynku gimnazjum. Rozpoczęliśmy od reno-
wacji mocno zniszczonej podłogi, wycyklinowaliśmy 
parkiet i położyliśmy nowe listwy przypodłogowe, 
zainstalowano nowe słupki do siatki oraz zakupili-
śmy nowe bramki. Efekt zobaczycie Państwo 
4 września. Malowanie całej sali gimnastycznej za-
planowaliśmy na ferie zimowe. 

   FLAGI NA MASZT! 

Postawiliśmy trzy maszty flagowe przed wejściem 
do szkoły i zagospodarowaliśmy to miejsce zielenią. 
Dzięki temu etap odpowiedniego przygotowania 
całego terenu przed szkołą został ukończony. 

BĘDZIE BOISKO NA DACHU:-) 

W wakacje rozpoczęliśmy budowę boiska na dachu. 
To bardzo duże przedsięwzięcie i ...“ciężkie”:-).   
Wyobraźcie sobie Państwo ok. 18 ton stali, bo tyle 
zużyto do budowy konstrukcji. Jej wysokość wynosi 
6,5 m. Wymiary boiska to  25 m x 20 m. W na-
wierzchnię sportową zostaną wmalowane linie do 
gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa. Wszystkie 
prace związane z tą inwestycją obejmują: wylanie 
podstawy betonowej, prace nad budową konstruk-
cji stalowej, wykonanie opierzenia wokół płyty boi-
ska, ocieplenie i otynkowania muru (od strony we-
wnętrznej boiska), wykonanie nawierzchni sporto-
wej, prace elektryczne (instalacja, gniazdka, oświe-
tlenie), osadzenie studzienek odprowadzających 
wodę deszczową.  

Otwarcie boiska planujemy przygotować na przeło-
mie września/października. 



                     PRZED NAMI JESZCZE 

Wakacje minęły jak z bicza trzasł… Dwa miesiące to niewiele, by zrealizować wszystkie plany. 

Przed nami jeszcze zagospodarowanie i ogrodzenie terenu (tył szkoły). Zadanie zagospodarowania terenu 
chcemy rozpocząć jeszcze we wrześniu.  

Zamówiliśmy już dla uczniów stoły betonowe: do gry w ping - ponga, do gier planszowych typu chińczyk 
oraz do gry w szachy.  

Kupiliśmy także kosze do gry w koszykówkę (do montażu na terenie boiska szkolnego). Trochę więc jesz-
cze będzie się działo! :-) 

 

Przygotowali: 

Beata Łuczak - Wencel 

Justyna Kmiecik 

Adam Bech 


