Biuletyn informacyjny 2018/2019
Drodzy Rodzice,
oddajemy w Wasze ręce nowy Biuletyn Informacyjny dotyczący roku szkolnego 2018-2019.
Znajdziecie w nim Państwo m.in. kilka podstawowych informacji o organizacji pracy,
priorytetach edukacyjnych i nowych projektach. Chwalimy się także sukcesami uczniów na
egzaminach gimnazjalnych oraz informujemy, jakie szkoły ponadgimnazjalne preferowali.
W tym roku proponujemy uczniom, obok znanych i lubianych, także nowe kółka zainteresowań i ciekawy projekt „My Raspberry Pi”, który wprowadzi dzieci i młodzież w tajniki
elektroniki oraz nowoczesnego majsterkowania.
Zapraszam do udziału w naszych przedsięwzięciach, a przede wszystkim do współpracy
przy ich realizacji.
Z życzeniami udanego roku szkolnego
Beata Łuczak – Wencel
Dyrektor KE PSO

Kalendarium roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Pożegnanie lata (szkoła podstawowa)
Szkolna Gra Terenowa HAKUN (kl. 7-8 SP i III GIM)
Pasowanie na ucznia klasy 1 (szkoła podstawowa)
Wigilia szkolna
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Półkolonie zimowe
Egzamin gimnazjalny
Egzamin po klasie 8
Wiosenna przerwa świąteczna
„Zielone szkoły”
Piknik szkolny
Festiwal Talentów
Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie

3 września
24 – 28 września
6 lub 13 października
26 października
21 grudnia
22– 31 grudnia
12 – 27 stycznia
14 - 18 stycznia
10 – 12 kwietnia
15 – 17 kwietnia
18 - 23 kwietnia
29 - 31 maja
8 czerwca
18 czerwca
21 czerwca
22 czerwca – 1 września

Kalendarium roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla uczniów: 2 listopada, 2 maja
Drzwi otwarte:

Inne ważne terminy:
Podanie przewidywanych ocen
na I półrocze

12 grudnia

Wystawienie ocen na I półrocze

9 stycznia

18 października, 13 grudnia, 14 marca, 9 maja

Podanie przewidywanych
ocen końcowych

13 maja

Całoroczny terminarz zebrań z rodzicami:

Wystawienie ocen końcowych

10 czerwca

Klasy 0, 1, 2, 3
Klasy 6, 7, 8, III gim
Klasy 4, 5

10.09
11.09
12.09

Klasy 0, 1, 2, 3
Klasy 4, 5
Klasy 6, 7, 8, III gim

13.11
14.11
15.11

Klasy 0, 1, 2, 3
Klasy 4, 5
Klasy 6, 7, 8, III gim

5.02
6.02
7.02

Klasy 0, 1, 2, 3
Klasy 4, 5
Klasy 6, 7, 8, III gim

21.05
22.05
23.05

Spotkania zespołów wychowawczych:
poniedziałki o godz. 7:30.
Celem spotkań jest analiza postępów w nauce
i postaw uczniów w ramach zespołów klasowych.
Służą one wymianie doświadczeń w pracy
z dziećmi, wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu
problemów oraz ustalaniu wspólnego planu
działań wspierających.

Przypominam Państwu, że jeśli ktoś z rodziców
chciałby, abyśmy poruszyli jakąś kwestię, problem
wychowawczy na naszym spotkaniu, należy to
zgłosić wychowawcy albo psychologowi, lub
wicedyrektorowi ds. opieki i wychowania (Pani
Justynie Kmiecik).

Organizacja pracy szkoły
GODZINY LEKCYJNE
L.0

7.40 - 8.25

L.1

8.30 - 9.15

L.2

9.20 - 10.05

L.3

10.20 - 11.05

L.4

11.15 - 12.00

L.5

12.05 - 12.50

12.50-13.15
przerwa obiadowa dla kl. 0-4

L.6

13.15 - 14.00

14.00-14.20
przerwa obiadowa
dla klas 5-8 i GIM

L.7

14.20 - 15.05

L.8

15.15 - 16.00

10.05-10.20
przerwa śniadaniowa

zajęcia pozalekcyjne EW

Przydział szatni i miejsc do pozostawiania plecaków
Szatnie:
W trosce o bezpieczeństwo uczniów na korytarzach
szkolnych (chodzi o zapobieganie upadkom wynikających z potykania się o plecaki oraz udrożnienie
dróg ewakuacyjnych) będziemy zwracać uwagę na
przestrzeganie przez dzieci i młodzież zasad pozostawiania plecaków we wskazanych im miejscach.
Podobnie jak w roku ubiegłym każda klasa ma wyznaczone miejsce, w którym pozostawia plecaki po
lekcjach:
Klasy 0 i 1
Klasy 2, 3a
Klasy 3b, 4a, 4b
Klasy 4c, 4d, 5
Klasy 6, 7, 8, III gim

– świetlica
– szatnia na parterze
– szatnia w piwnicy, przy
swoich szafkach
– korytarz na piętrze
– szatnia w piwnicy

•klasy 0, 1, 2, 3a - szatnia na parterze - przy świetlicy
•klasy 3b, 4a, 4b - szafki na dole, na korytarzu
•klasy 4c, 4d, 5 - szafki na piętrze
•klasy 6, 7, 8, III gim - szatnia na dole
Opieka nad uczniami przed i po lekcjach:
Klasy 0-3
świetlica I: 7.30 - 9:15 i 14.00 - 17.00
świetlica II: 8.00-9.15 i 14.00 - 16.00
plac zabaw: 8.00-9.15 i 14.00-16.30
Klasy 4-8 i gim.
sala odrabiania lekcji (nr 208): 14.20-16.20
sala cichych zajęć (nr 209): 14.20 - 15.20
sala klubik (nr 206): 14.20-15.20
boisko/sala klubik (nr 207): 14.15-16.15

Dokumentacja RODO - upoważnienia do odbioru dzieci
Szanowni Rodzice, aby zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej, należy
wypełnić kartę zgłoszenia. Na tejże
karcie upoważniacie Państwo
do odbioru Waszego dziecka ze szkoły wybrane przez Was osoby,
podając ich dane: imię nazwisko i nr dowodu osobistego. W związku
z wejściem w życie RODO, każda osoba upoważniona przez Państwa
do odbioru dziecka musi podpisać odpowiedni dokument - zał. 1 do
Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
Oba druki będą do zabrania z sal lekcyjnych 3 września, a także:
 w świetlicy szkolnej
 w sekretariacie

Wychowawcy wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej
Dla klas edukacji wczesnoszkolnej przydzielamy tzw. wychowawców wspomagających.
Ich zadaniem 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 - wycieczek). W tym roku szkolnym będą to:

Klasa
0a

Wychowawca
Ewa Korcz

Wychowawca wspomagający
Justyna Kosin

0b

Agnieszka Marszałkiewicz

Judyta Dybikowska

1a

Dagmara Więcek

Natalia Pietrzak

1b

Małgorzata Hajder

Tadeusz Pietrulewicz

2a

Karolina Mikuła

Iza Zawartowska

2b

Krystyna Przybył

Karol Napieralski

3a

Justyna Nowaczyk

Hubert Brychcy

3b

Beata Chudziak

Grażyna Bober

PRIORYTETY EDUKACYJNE W „DĘBINCE”
w roku szkolnym 2018/2019
Priorytet dydaktyczny: Kształtowanie umiejętności uczenia się - kontynuacja
Umiejętność uczenia się to jedna z 8 kompetencji kluczowych, określonych przez Parlament Europejski, ale przede wszystkim to podstawowa umiejętności, którą powinien posiadać każdy uczeń, aby
ułatwić sobie proces przyswajania wiedzy. W ubiegłym roku wiele szkolnych działań było skierowanych
na kształcenie tej właśnie kompetencji. Wówczas staraliśmy się, aby uczniowie nabyli umiejętność organizowania własnej nauki, efektywnego zarządzania własnym czasem, zdobywania, przetwarzania, oceniania
i przyswajania nowych informacji, planowanie własnej ścieżki kariery.

Natomiast w tym roku położymy nacisk między innymi na:
 kształtowanie i rozwijanie zdolności do koncentracji uwagi
 kształcenie umiejętności gospodarowania energią w ciągu dnia pracy (relaks i ćwiczenia
oddechowe, picie wody), realizowaną systematycznie każdego dnia nauki
 uczenie się poprzez uczenie innych, wdrażane poprzez prezentowanie prostych umiejętności
rówieśnikom, np. na lekcjach z wychowawcą
 stosowanie poznanych technik uczenia się na różnych przedmiotach – odpowiednio do osobistego stylu uczenia się i do specyfiki przedmiotu
 umiejętności hierarchizowania informacji (wyodrębniania z tła treści najważniejszych przez
uczniów, ale także przez nauczycieli w toku nauczania, np. poprzez technikę NACOBEZU)

Mamy nadzieję, że kontynuacja priorytetu przyczyni się do jeszcze lepszego funkcjonowania naszych
uczniów w rzeczywistości szkolnej.

Priorytet wychowawczy: Edukacja dla ochrony środowiska
Postępująca degradacja środowiska, coraz
powszechniejsze choroby cywilizacyjne, szybkie
tempo życia i niezdrowe żywienie to fakt. Edukacja
ma tu wiele do zrobienia. I zacząć musimy od najmłodszych. Nasz program Edukacja dla Ochrony
Środowiska ma służyć podniesieniu świadomości
dzieci i kształtowaniu postaw dbałości o własne
otoczenie. To jedno z naszych priorytetowych
zadań na ten rok. Chcielibyśmy położyć nacisk nie
tylko na proces kształcenia i wychowania w duchu
poszanowania środowiska życia człowieka, ale
także - dbania o własne zdrowie. Angażując dzieci
i młodzież w aktywne działania, postaramy się
kształcić w nich takie nawyki, by w przyszłości
dbali o zdrowie i otoczenie (dla siebie i innych!)
Stworzymy wiele sytuacji, w których uczniowie
samodzielnie będą dochodzić do określonych
prawd i zasad. Treści zawarte w naszym programie
dotyczą świadomości najbliższego środowiska
ucznia, dobrane są w taki sposób, aby były różnorodne, pobudzały do myślenia, poszukiwania,
a przede wszystkim do działania. Zakres naszych
czynności obejmie szczególnie cztery obszary
aktywności:
1. Porządek w najbliższym otoczeniu
2. Świadome korzystanie z technologii informatycznych
3. Wpływ hałasu na człowieka
4. Racjonalne i zdrowe odżywianie

Założeniem programu jest zwrócenie uwagi na
aktywność dziecka w poszerzaniu własnej wiedzy
o środowisku i zdrowym stylu życia, a także kształtowanie postaw i nawyków, do podejmowania
działań prozdrowotnych.
Mamy nadzieję, że po roku uczeń będzie:


rozumiał zasady racjonalnego żywienia i stosował je na co dzień;



rozróżniał, co służy, a co szkodzi zdrowiu;



troszczył się o środowisko;



reagował na niewłaściwe zachowania;



znał zagrożenia cywilizacyjne i umiał dokonywać przyjaznych zdrowiu wyborów, a przede
wszystkim miał świadomość współodpowiedzialności za środowisko, w którym żyje.

Program Dębinka czyta
Kolejny już rok będziemy realizować program “Dębinka czyta”. Oprócz
działań organizowanych przez szkołę - podobnie jak w roku ubiegłym - nasi
uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach i wykładach, które przygotowała
dla nas Biblioteka Uniwersytecka. Cieszymy się, że do tej pory tak wielu
rodziców wzięło w nim udział.
Zapraszamy Państwa kolejny raz do włączenia się w realizację tego programu
- na różnych płaszczyznach, w tym do czytania uczniom w klasach, w świetlicy i w bibliotece szkolnej.

Nowoczesne majsterkowanie
Jak może wyglądać nowoczesne majsterkowanie, już wkrótce
dowiedzą się nasi uczniowie. Na początek września zaplanowaliśmy
zakup 10 minikomputerów Raspberry Pi. RPi to minikomputer z możliwościami mikrokontrolera. Podłączając do niego monitor, klawiaturę
i myszkę, zmienimy go w stacjonarny komputer wyposażony w system
Linuks. Umieszczone na płycie RPi złącza GPIO (ang. General Purpose
Input/Output) można wykorzystać do podłączenia czujników (np. temperatury, odległości) czy sterowania silnika. Ale najpierw musimy się nauczyć, choćby podstaw, elektroniki, by umiejętnie dobierać
komponenty i przy pewnej wiedzy o budowie środowiska tworzyć własne projekty.
Tego właśnie chcemy nauczyć naszych uczniów, proponując im
nowy projekt edukacyjny: „My Raspberry Pi”,
którego głównym celem jest propagowanie elektroniki i programowania z minikomputerem
RaspberryPi w środowisku linuxowym. Po opanowaniu podstaw, uczniowie będą mogli wykorzystać
minikomputer do najróżniejszych zadań, które będzie można wykorzystać nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na innych zajęciach: np. miernik temperatury z zaprogramowanym czasem pobierania i zapisywania danych, miernik poziomu natężenia hałasu, zdalnie sterowana kamera, inteligentne
systemy diodowe. Projekt docelowo jest przeznaczony dla uczniów klas 5-7 SP i będzie realizowany na
lekcjach informatyki w postaci miniprojektów, których efektami starsi uczniowie będą się dzielić
z młodszymi w ramach dębinkowego Programu „Starsi-młodszym”. Natomiast oprócz tego, dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej (najstarszych - bo chodzi o klasy trzecie) wprowadzenie do podstaw
elektroniki i programowania na Malince (tak potocznie nazywany jest komputer Raspberry Pi) będzie
realizowane na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Zakup nowego sprzętu jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu jednego z rodziców.
Bardzo serdecznie za to dziękujemy:-)

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
I LOSY ABSOLWENTÓW

W kwietniu 2018 roku uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę
i umiejętności w sześciu zakresach. Każdy z uczniów napisał obszerny i różnorodny w formie test z historii
i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka, geografia), matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ten
trzydniowy maraton zawsze jest niezwykle wyczerpujący, a na jego wyniki musimy czekać do końca roku
szkolnego.
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że każdego roku nasi uczniowie uzyskują sukcesy w konkursach i osiągają
bardzo dobre wyniki egzaminacyjne.

DĘBINKA

Województwo
Wielkopolskie

Kraj

Historia i wos

83,03%

58,05%

59%

Język polski

77,03%

65,87%

68%

Przedmioty przyrodnicze

83,46%

55,06%

56%

Matematyka

80,21%

50,48%

52%

Język angielski podstawowy

97,15%

66,47%

68%

Język angielski rozszerzony

91,55%

50,43%

52%

W czerwcu uczniowie Ci otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum, stając się już absolwentami.
Mury gimnazjum opuściło 33 absolwentów. Zdecydowana większość z nich będzie kontynuować naukę
w szkołach średnich na terenie Poznania. Najpopularniejszymi szkołami były ponownie licea ogólnokształcące.
Każdy z absolwentów mógł wskazać trzy szkoły, do których chciałby zostać przyjęty. Szkoła tzw. pierwszego wyboru wymaga największej liczby punktów spośród możliwych do uzyskania w rekrutacji i jest
przez nas nazywana “szkołą marzeń”. Tzw. drugi wybór to szkoła realnie odpowiadająca możliwościom
ucznia. Wreszcie szkoła trzeciego wyboru powinna spełniać wszystkie oczekiwania ucznia, ale nie wymaga tak wysokiego progu punktowego, by zostać do niej przyjętym. Ten rok był wyjątkowo trudny, licea
podniosły progi punktowe i przyjęły mniej uczniów niż zazwyczaj, by przygotować miejsce dla
“podwójnego” rocznika z obecnego roku szkolnego, ponieważ do rekrutacji przystąpi zarówno ostatni
rocznik gimnazjum, jak i ostatni rocznik szkoły podstawowej, czyli klasa VIII.
Z satysfakcją informujemy, że większość naszych absolwentów, bo aż 24 osoby (73%) zostało przyjętych
do szkoły pierwszego wyboru.
Najpopularniejszymi szkołami w minionym roku szkolnym wybieranymi przez naszych absolwentów
były: II LO (11 osób; w tym 6 uczniów do klasy IB - z międzynarodową maturą), I LO, czyli słynny poznański “Marcinek” oraz VIII LO.

Współpraca międzynarodowa
W marcu 2018 roku złożyliśmy do Narodowej Agencji
Programu Erasmus+ dwie propozycje nowych projektów
adresowanych do uczniów szkoły podstawowej. Jeden,
zatytułowany “Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy” poświęciliśmy ekonomii, a drugi pod nazwą
“Euritage ID” - dziedzictwu kulturalnemu Europy.
W poniedziałek 27 sierpnia opublikowano informację, że obydwie nasze propozycje zostały zatwierdzone
do realizacji, ale ze względów budżetowych znalazły się na liście rezerwowej. Oczekujemy na ostateczną
decyzję Agencji, która ma czas na jej podjęcie do 31 grudnia, i jednocześnie podjęliśmy rozmowy z naszymi partnerami na temat perspektyw kontynuowania współpracy bez wsparcia finansowego UE. Już w tej
chwili wiemy, że zdecydowana większość z nich chce współdziałać niezależnie od werdyktu Agencji. Najprawdopodobniej będziemy współpracować w formie e-Twinningu. Tym samym, część celów tychże projektów możemy osiągnąć, pracując z uczniami w środowisku wirtualnym na międzynarodowej platformie
e-learningowej. Pozwoli to poznać lepiej nowe szkoły partnerskie i utrzymać dobre relacje z placówkami
z Asyżu i Torremolinos, z którymi właśnie zakończyliśmy realizację dwuletniego projektu.
Ponieważ językiem komunikacji będzie język angielski, taka forma działania na pewno będzie mieć
pozytywne skutki dla rozwoju kompetencji językowych naszych uczniów oraz nauczycieli, a przy okazji
również umiejętności pracy z technologiami IT. O dalszych rozwiązaniach będziemy informować na
bieżąco.

Koła zainteresowań
W minionym roku przeprowadziliśmy ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć pozalekcyjnych w klasach 4-7
szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodsi uczniowie wyrazili opinię ustnie w rozmowie z wychowawcami.
Respondenci wypowiedzieli się na temat tego, czy oferta spełnia ich oczekiwania, zeznali w ilu zajęciach
pozalekcyjnych tygodniowo uczestniczą (rekordzista chodził na 8 kółek :-), wyrazili swoje uwagi na ich
temat i wystawili nam ocenę. W skali od 1-6 oceniono naszą pracę bardzo wysoko, co nas ogromnie cieszy.
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W odpowiedzi na ujawnione w badaniu nowe potrzeby, obok “tradycyjnych” kółek - cieszących się od lat
dużym zainteresowaniem uczniów, pojawią się
w tym roku również nowe propozycje dla określonych grup wiekowych, np. sportowe - Fitness and
balance, programistyczne My Raspberry Pi, kółko
doświadczalne “Slime”, Matematyczny klub karciany,
czy Kącik młodego tłumacza.

1

Zapisy odbywać się będą przez formularz w Internecie. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu
najpóźniej 4 września.
A od 5 września będzie można dokonywać rejestracji uczniów w formularzu.
HUM-ART.

SPORTOWE

MAT-PRZYR.

Prosimy o zapisywanie uczniów tylko na 3 wybrane kółka przedmiotowe lub artystyczne (sportowe
traktujemy osobno). Tak ustaliliśmy z rodzicami na posiedzeniu Rady Rodziców. Ma to zapobiec sytuacji, w której niektórzy uczniowie zapisują się na 5-6 kółek, ale dla innych brakuje już wszędzie miejsca.
Jeśli po dokonaniu wszystkich zapisów, będą wolne miejsca na niektóre zajęcia, wtedy zaprosimy
uczniów na nie, znosząc w tym momencie ten limit.

Nowe kompetencje wicedyrektorów
W związku z wygaszaniem gimnazjum, od przyszłego roku szkolnego Dębinka będzie już tylko
ośmioklasową szkołą podstawową, zmieni się zakres kompetencji wicedyrektorów.
Pan Adam Bech (dotychczas wicedyrektor ds. gimnazjum) - obecnie - wicedyrektor ds. dydaktycznych
i organizacyjnych.
Pani Justyna Kmiecik (dotychczas wicedyrektor ds. szkoły podstawowej) - obecnie - wicedyrektor ds.
opiekuńczych i wychowawczych.

Przygotowali:
Beata Łuczak - Wencel
Justyna Kmiecik
Adam Bech

