Biuletyn informacyjny 2019/2020
Szanowni Rodzice,
przed nami nowy rok szkolny i nowe wyzwania. Dzięki pomysłom i zaangażowaniu nauczycieli możemy naszym
uczniom zaproponować cztery nowe projekty grantowe, które wygrały w konkursach mFundacji oraz programie
Erasmus+: dwa matematyczne i dwa interdyscyplinarne. Te ostatnie - międzynarodowe - związane będą także
z wyjazdami młodzieży do Hiszpanii, Włoch, Grecji i Rumunii.
Z końcem ubiegłego roku szkolnego opuściły naszą placówkę 4 klasy absolwentów, w tym dwie - ostatnie już - klasy
gimnazjalne. Zamknięcie gimnazjum “nie wygasza” jednak wypracowanych przez lata, dobrze sprawdzających się,
działań edukacyjnych z młodzieżą, m.in. kontynuować będziemy grę terenową Hakun oraz Szkolną Nockę Naukowców.
Dla młodszych uczniów ciekawą propozycją, a dla nas dużym wyzwaniem organizacyjnym, będą Mistrzostwa Polski
w Tabliczce Mnożenia, które odbędą się w Dębince w maju.
Na wszystkich uczniów - poza podstawowym programem nauczania - czeka wiele różnych kółek zainteresowań.
Zachęcam do przeczytania całego Biuletynu Informacyjnego.
Z życzeniami spokojnego, udanego roku szkolnego

Beata Łuczak - Wencel

Kalendarium roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Pożegnanie lata (szkoła podstawowa)
Szkolna Gra Terenowa HAKUN (klasy 6-8)
Pasowanie na ucznia klasy 1
Wigilia szkolna
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Półkolonie zimowe
Egzamin po klasie 8
Wiosenna przerwa świąteczna
„Zielone szkoły”
Piknik szkolny
Festiwal Talentów
Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie

2 września
23 – 24 września
5 października
25 października
20 grudnia
22 – 31 grudnia
27 stycznia – 9 lutego
27 – 31 stycznia
15 – 17 kwietnia
9 - 14 kwietnia
27 - 29 maja
6 czerwca
22 czerwca
26 czerwca
29 czerwca – 31 sierpnia

Kalendarium roku szkolnego
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
dla uczniów: 12 czerwca
Drzwi otwarte:
17 października, 12 grudnia, 12 marca, 14 maja
Całoroczny terminarz zebrań z rodzicami:

Organizacja pracy szkoły
Przydział sal:
Piętro budynku - prawe skrzydło:
Klasa 4a – 206

Klasa 4b - 207
Klasa 5a - 202
Klasa 5b – 210

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

09.09
10.09
11.09

Klasa 5c – 214

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

19.11
20.11
21.11

Klasa 6d - 208

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

18.02
19.02
20.02

Klasa 6b – 225

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

19.05
20.05
21.05

Inne ważne terminy:
Podanie przewidywanych ocen
na I półrocze

11 grudnia

Wystawienie ocen na I półrocze

22 stycznia

Podanie przewidywanych
ocen końcowych

13 maja

Wystawienie ocen końcowych

17czerwca

Klasa 5d – 204
Klasa 6c – 209

Piętro budynku - lewe skrzydło:

Klasa 6a – 221

Parter budynku:
klasa 0a - 114
klasa 0b - 113
klasa 1a - 120
klasa 1b - 119
klasa 1c - 129
klasa 2a - 128
klasa 2b - 118

klasa 3a - 121
klasa 3b - 115

Klasa 7a – 226
Klasa 7b – 220
Klasa 8a – 219

Przydział szatni
• klasy 0, 1, 2, - szatnia na parterze - przy świetlicy
• klasy 3a i 3b - szafki na dole, na korytarzu
• klasy 4 i 5 - szafki na piętrze
• klasy 6, 7, 8 - szatnia na dole
Plecaki po lekcjach:
• Klasy 0 i 1 – świetlica
• Klasy 2 – szatnia na parterze
• Klasy 3a i 3b- szatnia na dole, przy swoich szafkach
• Klasy 4 i 5 – korytarz na piętrze
• Klasy 6, 7, 8 – szatnia na dole

Organizacja pracy szkoły
Opieka nad uczniami w szkole:

Klasy 4-8

Klasy 0-3

sala odrabiania lekcji (nr 206): 14.20-16.20

świetlica I: 7.30 - 9:15 i 14.00 - 17.00

sala cichych zajęć (nr 207): 14.20 - 15.20,

świetlica II: 8.00-9.15 i 14.00 - 16.00

boisko (w razie niepogody - sala nr 204): 14.20-16.20

plac zabaw: 8.00-9.15 i 14.00-16.30

boisko (w razie niepogody - sala nr 202): 14.05-16.05

Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej:
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 2 września, a także:



ze świetlicy szkolnej,



z sekretariatu.
Wychowawcy wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej:
Do klas edukacji wczesnoszkolnej (0-3) oprócz wychowawców przydzielamy także 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

Wychowawca

Wychowawca wspomagający

0a

Justyna Nowaczyk

Marta Klancko

0b

Paulina Jakubowicz

Marta Krzewińska

1a

Ewa Korcz

Justyna Kosin

1b

Agnieszka Marszałkiewicz

Judyta Dybikowska

1c

Beata Chudziak

Bogna Stabno

2a

Dagmara Więcek

Natalia Pietrzak

2b

Ewa Nawrocka

Tadeusz Pietrulewicz

3a

Karolina Mikuła

Iza Zawartowska

3b

Krystyna Przybył

Karol Napieralski

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych nauczycieli:
Panią Ewę Nawrocką - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynię klasy 2b;
Panią Paulinę Jakubowicz - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynię klasy 0 b;
Panią Różę Andrzejczak- nauczycielkę przyrody i biologii;
Panią Martę Klancko - psychologa.

Projekty grantowe
W roku szkolnym 2019/2020 w Dębince będą realizowane cztery projekty grantowe:
1.

PROJEKTY MATEMATYCZNE.
W ramach programu mPotęga realizowanego przez Fundację mBanku udało się
nam pozyskać dofinansowanie na realizację 2 projektów matematycznych. Każdy
z nich ma na celu umożliwić uczniom poznawanie matematyki w formie aktywnej,
czasem zabawowej, pokazać, że nie jest przedmiotem trudnym, rozbudzać matematyczne pasje.

Jeden z projektów - "Triki matematyki - czyli o matematycznych ułatwiaczach" - skierowany jest do uczniów klas
4,5 i 6 naszej szkoły.
Uczniowie w czasie zajęć dodatkowych z matematyki poznawać będą matematyczne „ułatwiacze”, czyli szybkie sposoby mnożenia, dodawania i odejmowania liczb małych i dużych. Dowiedzą się jak mnożą ich rówieśnicy w Japonii i jak
do problemów matematycznych podchodzą uczniowie w Finlandii. Będą mieli okazję znaleźć punkty wspólne między
motylem a dodawaniem ułamków zwykłych oraz odkryją magię symetrii. Natomiast z prostokąta wyczarują inne figury,
poznając wzory na ich pola. Aby zdobyta przez uczniów wiedza rozeszła się w świat - uczniowie zorganizują warsztaty
dla swoich rodziców, a ich wiedzę sprawdzą quizem przygotowanym w aplikacji Kahoot. Podsumowaniem projektu
będzie „Matematyczna familiada”- szkolna gra w formie stacji zadaniowych, z wymiernym skutkiem - wykorzystywanie
poznanych trików na lekcji i w życiu codziennym.

Drugi - "GEO modna Dębinka" - skierowany do młodzieży z klas 7 i 8, uświadamia i pokazuje, że wielokąty są wszechobecne - nie tylko na lekcji matematyki, ale również w życiu codziennym.

W trakcie realizacji programu, uczniowie będą m.in. uczestniczyli w warsztatach geometrycznych, poprowadzą lekcje
w młodszych klasach w ramach szkolnego programu Starsi – Młodszym, a także nakręcą filmowe instrukcje składania
wielokątów z kartki papieru. Bawiąc się w artystów, stworzą witraże i poznają tajniki pracy na kartce w kropki. Wykonają także karty i gry planszowe, które staną się elementem wieczoru gier planszowych i karcianych, a później doposażą szkolną pracownię matematyczną. Ciekawostką będą na pewno: pokaz mody geometrycznej i poczęstunek, samodzielnie przygotowanymi, „geometrycznymi przegryzkami”. Obcowanie w świecie geometrii z wielokątami, pozwalające zapamiętać ich własności, zostanie wzbogacone o redagowanie zagadek matematycznych i pisanie wierszyków czy
opowiadań.

Projekty grantowe
2.

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE Z PROGRAMU ERASMUS+

Od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 w szkole będą realizowane dwa równoległe projekty Erasmus+ w formie partnerskiej współpracy szkół. Są one adresowane
głównie do uczniów klas 5-8, ale do części działań projektowych włączać będziemy
wszystkich uczniów w szkole.
Projekt “Euritage ID” odwołuje się do społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego jako źródła naszej identyfikacji (Europe + heritage + identification = Euritage ID).
Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk związanych z edukacją skoncentrowaną wokół europejskiego
dziedzictwa kulturowego i artystycznego.
Nadrzędny cel projektu dotyczy dwóch sfer - indywidualnej i społecznej. Z jednej strony - uczestnicy będą odkrywali
swoją dziedzictwo regionalne i tożsamość, z drugiej - poprzez kontakt z przedstawicielami odległych regionów i ich
kulturą, kształtujemy postawy tolerancji i szacunku. Krokiem trzecim jest dostrzeżenie podobieństw i ostatecznie
uwewnętrznienie przekonania o istnieniu wspólnego - ponadregionalnego - dziedzictwa kulturowego, którego częścią
jest każdy Europejczyk.
Współpracę podejmujemy ze szkołami znanymi nam z projektu “Wszyscy jesteśmy dziećmi starożytnych Greków
i Rzymian”, czyli:

IES Costa del Sol z Torremolinos (Hiszpania)

ICA 2 z Asyżu (Włochy)

ICA 3 z Asyżu (Włochy)

Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi” z Jass (Rumunia).- nowy partner

Celem drugiego projektu "Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy" jest wymiana praktyk pomiędzy szkołami partnerskimi
oraz rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności podstawowych uczniów oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
W ramach zaplanowanych działań chcemy wprowadzić do praktyki szkolnej elementy ekonomii oraz kształtować
postawy przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności społecznej i gospodarczej. Nauczyć przy okazji umiejętności radzenia sobie ze stresem, planowania i zarządzania czasem.
Uczniowie i nauczyciele będą dzielić się wiedzą i umiejętnościami, zdobywać wiedzę z pierwszej ręki podczas spotkań
ze specjalistami, ludźmi sukcesu, przedsiębiorcami, pasjonatami, uczyć się poprzez praktykę (realizując projekty
uczniowskie) oraz zabawę (przy wykorzystaniu gier), dokumentować
projekt nagrywając wywiady, tworząc filmy, strony internetowe
i newsletter.
Nasi partnerzy w projekcie to:

Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu z Nasaud (Rumunia),

Gymnasio Agrias Volou z Agrii (Grecja),

Istituto Comprensivo F.D'Amico z Rosolini (Włochy),

Escola el Cim SCCL z Terrassy (Hiszpania).
Tu warto dodać, że Escola el Cim SCCL to nasza katalońska siostra
bliźniaczka - szkoła społeczna w miejscowości położonej 30 km od Barcelony. Organem prowadzącym tę placówkę, tak jak i w naszym
przypadku jest stowarzyszenie założone przez rodziców i nauczycieli.

Priorytety edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020
W związku z realizacją opisanych powyżej dwuletnich
projektów międzynarodowych, wiele podejmowanych
działań dydaktycznych w naszej szkole wiązać się będzie
właśnie z ich tematyką, stąd nasze priorytety edukacyjne.
Priorytet dydaktyczny “Euritage ID” będzie skoncentrowany na kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, ale także kompetencji obywatelskich, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności
uczenia się.

Priorytet wychowawczy - Dbamy o to, co mamy
W ubiegłym roku realizowaliśmy w szkole priorytet
wychowawczy Edukacja dla Ochrony Środowiska. Staraliśmy się podnosić świadomość i kształcić postawę
dbałości o środowisko. Skupiliśmy się wówczas na wielu
akcjach związanych ze zdrowiem i poszanowaniem
szeroko pojętego środowiska. W tym roku będziemy
kontynuować te działania w formie programu edukacyjnego, natomiast priorytetem wychowawczym stanie się
dbałość o najbliższe otoczenie. Postaramy się uświadomić uczniom, jak ważnym aspektem życia w społeczności jest utrzymanie porządku i poszanowanie własności
- nie tylko swojej, ale także wspólnej czy cudzej.

Wybudowaliśmy nową szkołę dla naszych uczniów,
chcemy aby czuli się w niej komfortowo, ale także by
o nią dbali, nie niszczyli sprzętów, ścian, utrzymywali
porządek w salach lekcyjnych, toaletach, by czuli się
odpowiedzialni za to wspólne dobro.

Priorytet “Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy” będzie
rozwijał kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości, rozumianej min. jako aktywność na wielu polach
i zdolność do podejmowania wyzwań. Podobnie jak
Euritage ID wesprze także kształcenie kompetencji obywatelskich wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych,
osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności
uczenia się.

W przypadku obu priorytetów duży nacisk położymy na
umiejętności związane z komunikacją w języku ojczystym
oraz obcym, w tym tworzenie i odbiór informacji. Narzędzia IT, które zamierzamy wykorzystywać przysłużą się
rozwojowi praktycznych i pożytecznych umiejętności
uczniów w sferze cyfrowej. Ważne będzie także kontynuowanie działań związanych z umiejętnością uczenia
się - w tym sensie priorytety są kontynuacją akcji podejmowanych w poprzednich latach, które miały realny
wpływ na jakość kształcenia w naszej szkole.

Szczegółowy plan działań pojawi się we wrześniu, gdyż
chcemy, aby nasi uczniami stali się współautorami
priorytetu wychowawczego Dbamy o to, co mamy. Już
dziś prosimy Państwa o podpowiedzi działań, które
mogą edukować nasze dzieci w zakresie dbałości o to,
co mamy.

Egzaminy zewnętrzne 2019 i losy Absolwentów

DĘBINKA

Województwo
Wielkopolskie

Kraj

Historia i wos

81,39%

65,91%

63%

Język polski

81,78%

52,59%

45%

Język angielski

96,75%

69,49%

59%

DĘBINKA

Poznań

Kraj

Historia i wos

82,6%

65,6%

59%

Język polski

84,5%

67,5%

63%

Przedmioty przyrodnicze

69,2%

56,5%

49%

Matematyka

75,4%

50%

43%

Język angielski podstawowy

98%

77,8%

68%

Język angielski rozszerzony

93,5%

63,8%

53%

Wyniki klas 8 SP

Wyniki klas III Gimnazjum

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!
Jesteśmy dumni z ubiegłorocznych sukcesów: świetnych wyników egzaminów zewnętrznych, uzyskania tytułów
laureatów i finalistów konkursów naukowych czy wspaniałych osiągnięć sportowych:
https://debinka.pl/sukcesy-uczniow.html

Cieszy nas każdy krok w rozwoju naszych uczniów.
Nasi tegoroczni absolwenci to aż 71 osób. Dębinkę opuściły dwie - ostatnie już - klasy gimnazjalne oraz dwie klasy
ósme. Młodzież zmagała się z trudną, w rekrutacji do szkół średnich, sytuacją tzw. podwójnego rocznika.
Niemal wszyscy będą kontynuowali naukę w Poznaniu. Jedna osoba będzie się uczyć w Liceum Akademickim we
Wrocławiu, dwie w Liceum Dwujęzycznym w Luboniu, a jedna wybrała kształcenie za granicą, w Kanadzie.
Do grona najpopularniejszych należą II i III LO, do których dostało się po siedem osób, V i XVI LO wybrane zostało
przez sześcioosobowe grupy naszych uczniów oraz I LO (Marcinek), VIII LO i XXXVIII Dwujęzyczne LO, w których znalazło po pięcioro absolwentów. W LO im. Marii Magdaleny naukę rozpocznie czworo uczniów. Po dwie osoby znalazły się w VI LO, X, LO Salezjanów, LO Da Vinci i Zespole Szkół Komunikacji. Pozostali uczniowie rozpoczną naukę
min. w IV LO, XI LO, XXV LO, Liceum Plastycznym, International School of Poznań, Technikum Elektryczno - Mechanicznym, LO Omega, LO KSW, LO Spark Academy.
Większość uczniów, bo aż 47, dostało się do tak zwanych szkół “pierwszego wyboru”, ale szkołami drugiego wyboru
były np. LO im. Marii Magdaleny, LO I (tzw. Marcinek), II, V czy VI (tzw. Paderek).

Wszystkim życzymy powodzenia!

Remonty
Okres wakacji to każdego roku “gorący” okres prac remontowych czy wykończeniowych.
W przedszkolu odbyło się malowanie, zakładanie rolet przeciwsłonecznych, wymieniliśmy wykładzinę podłogową
w dwóch salach, wymieniliśmy zużyte lampy oświetleniowe, wykonaliśmy także nową instalację wentylacyjną w kuchni.
W szkole natomiast, oprócz malowania niektórych sal lekcyjnych i wymiany wykładziny podłogowej w dwóch pomieszczeniach (w ramach gwarancji), realizowaliśmy dalszy etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu
boiska szkolnego:



wywiezienie ziemi, wyrównanie terenu (dziękujemy firmie Family House),



montaż piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej,



montaż dwóch zestawów do gry w koszykówkę,



sadzenie roślin (za zakup części z nich bardzo dziękujemy Panu Michałowi Kulińskiemu)



wybranie i złożenie zamówienia na urządzenie sportowo - rekreacyjne dla uczniów.

Przygotowali:

Beata Łuczak - Wencel
Justyna Kmiecik
Adam Bech

