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Kalendarz szkolny 2017/18
Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 -

Ferie zimowe

29.01. - 11.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03. - 03.04.2018

Egzaminy gimnazjalne klas IIII:
- Część humanistyczna
- Część matematyczno -przyrodnicza
- Język obcy nowożytny

18.04.2018
19.04.2018

KOŁO RĘKODZIEŁA „FANTAZJA” - zajęcia będą odbywać się w piątki 14.35—16.00.

ZAJĘCIA REKREACYJNO—SPORTOWE

20.04.2018

Zakończenie roku szkolnego
Ferie letnie

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU „ŻYRAFA”
Zapraszamy wszystkich o wielkim sercu do działań. W tym roku szkolnym
zebrania Koła będą odbywać się we wtorki na drugiej przerwie obiadowej
(13.30 – 13.50) w sali 49.
ZAJĘCIA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - będą odbywać się w klasie
czwartej w środy na lekcji 1. oraz w czwartki na lekcji 7. i 8, w klasach siódmych we wtorki na lekcji 0 (7.10 - 7.55) oraz w czwartki na lekcji 8. i 9.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.45—15.30
TENIS STOŁOWY
L. Kosowicz

13.45—14.30

14.40—16.10
BADMINTON
K. Wilk

7.00—7.55

14.45—15.45

ZAJĘCIA TANECZNE
dla klasI-IV

KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW

KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW

B. Bednarek

B. Bednarek

22.06.2018
23.06. - 31.08.2018

Spotkania z rodzicami
wtorki godz. 17.15

Konsultacje
wtorki
godz. 16.00 –17.00

12.09.2017

24.10.2017

28.11.2017

19.12.2017

14.40—16.10
SIATKÓWKA
J. Chlęch

D. Byzdra, B. Bednarek

14.45—15.45

14.45—15.45

KOSZYKÓWKA
DZIEWCZĄT

KOSZYKÓWKA
DZIEWCZĄT

B. Bednarek

B. Bednarek

14.40—16.10
„DZIKIE DRUŻYNY”

13.02.2018

20.03.2018

10.04.2018

—

15.05.2018

—

Biblioteka
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 14.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.00
Piątek 7.30 - 14.30
Psycholog - p. Anna Karcz
Poniedziałek 8.30—12.30
Środa 12.30 - 16.30

R. Szulc

DYŻURY PEDAGOGA ORAZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH
PEDAGOG
Katarzyna
Tyczyńska -Piątek

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO- ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE
-KOREKCYJNE
Anna Gruszczyk - Kubińska
Barbara Wielgos - Szejbal

gabinet pedagoga

s. 52

gabinet pedagoga

Poniedziałek

12.45—13.30

13.50—14.35

———————-

Wtorek

———————-

13.50—14.35

———————

Środa

———————

———————

14.45—15.30

Czwartek

———————

———————

14.45—15.30

Piątek

———————

———————

7.10—7.55

OPŁATY ZA OBIADY
Doradca Zawodowy - p. Joanna Chlęch

Czwartek— 11.30—13.30
Gabinet Medycyny Profilaktycznej
Pielęgniarka - p. Danuta Wężowska

Wtorek 8.00 – 14.00
Środa 8.00—14.00
Czwartek 8.00—12.00

Wpłaty za obiady na październik 2017 r. proszę dokonywać na konto stołówki szkolnej
nr 78 1050 1285 1000 0022 7689 8679
do 6 października 2017 r.
Bloczki obiadowe będą wydawane w jadalni, wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty
(lub oświadczenia o dokonanej wpłacie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego)
najpóźniej do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym korzystanie ze stołówki.
W październiku opłata za obiady wynosi 5,00 zł x 22 = 110,00 zł.
Obiady będą wydawane tylko na podstawie bloczków obiadowych.
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać:
Wpłata za obiady - miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasę.

SIENKIEWICZ NA OKRĄGŁO
Dzień 3 września 2016 r. zgromadził ponad 40 uczestników
gry miejskiej z okazji Narodowego Czytania „Quo vadis”.
Zabawa była przednia, pogoda i humory dopisały wszystkim. W naszej szkole znajdował się jeden z przystanków
gry. Uczestnicy mieli do rozwiązania zadanie w formie elektronicznej – można było zagrać w MILIONERÓW lub w WISIELCA. Tematyka zadań dotyczyła znajomości powieści. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę wszystkim
uczestnikom wydarzenia. Nasze zadanie przygotowali: Wojciech Krzywy 3c, Patryk Dudek 3b, Bartosz Chromy 3b, Tymoteusz Telinga 3b, Jakub Tymkiewicz 3b, Jakub Hejdukiewicz 3c.
WYCIECZKA DO LONDYNU
W dniach 1-7 października 2016r. grupa 43 uczniów naszej
szkoły wyjeżdża na edukacyjno - językową wycieczkę do
Londynu. Poza stolicą Anglii zwiedzimy także Brighton oraz
udamy się do Hampton Court. Jesteśmy przekonani, że
wrócimy zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.
WYCIECZKA DO BERLINA
Na wiosnę 2017r. zaplanowana jest organizacja wyjazdu
edukacyjno - językowego do Berlina. Podczas trzydniowej
wizyty u naszych zachodnich sąsiadów można będzie, spacerując po Berlinie, zwiedzić najciekawsze miejsca i zabytki.
Zaplanowany został również jednodniowy wyjazd do Poczdamu w celu zwiedzania zespołu Pałaców Sanssouci. Informacji udziela pani Joanna Balcer-Kułaga.
PROJEKTY EDUKACYJNE
W bieżącym roku szkolnym uczniowie będą po raz kolejny
realizowali zespołowe projekty edukacyjne. Obowiązkiem
tym objęci są wszyscy uczniowie klas drugich oraz trzecioklasiści, którzy nie zaliczyli projektu w roku ubiegłym.
O warunkach realizacji projektu edukacyjnego rodzice
i uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, którego celem
jest promowanie aktywnego trybu życia, podjęliśmy się
organizacji następujących imprez:
13.-15.09.2016r. - Miniolimpiada dla klas I-III,
16.09.2016r. - Międzyszkolny Turniej Siatkówki Drużyn
Mieszanych,
17.09.2016r. - Miniolimpiada „Małego Misia” dla przedszkolaków.
ADOPCJA SERCA W NASZEJ SZKOLE
Od pewnego czasu dość popularnym tematem jest duchowa adopcja. W naszej szkole już od 2008 roku podejmujemy akcję zbiórki pieniędzy na dziecko z Afryki.
Adoptowana przez nas dziewczynka nazywa się Germaine
Baldé. Urodziła się 4 maja 2005r. w Velingarze, w Senegalu.
Jej sytuacja rodzinna jest trudna. Ojciec, który sam wychowywał córkę, zmarł po kilku miesiącach choroby. Obecnie
Germaine mieszka u swojego wujka. Rodzina jest bardzo
biedna. Nie stać jej na edukację dziecka. Dzięki naszym
składkom dziewczynka zaczęła chodzić do przedszkola,
gdzie uczyła się urzędowego języka – francuskiego, potem
do szkoły podstawowej. Obecnie jest w ostatniej klasie
i bardzo dobrze się uczy. Przez kilka lat była najlepszą
uczennicą nie tylko w klasie, ale i w szkole. Czy będzie mogła kontynuować edukację po zakończeniu nauczania podstawowego? To zależy od nas, gdyż sama nie znajdzie funduszy w kwocie 150 euro rocznie, aby zapłacić za szkołę.
Z Germaine mamy kontakt dzięki siostrze misjonarce pracującej w Senegalu. Piszemy do niej listy w języku polskim lub
francuskim, a s. Regina przekazuje rodzinie informacje od
nas. Kilkakrotnie przesłaliśmy dla bliskich Germaine zabaw-

ki i ubrania. Radość była wielka. Mamy nadzieję, że akcja
adopcji będzie kontynuowana zarówno w tym roku, jak
i w następnych latach. Nie każde afrykańskie dziecko ma
możliwość nauki języka ojczystego i zapewnienia sobie lepszej przyszłości poprzez zdobycie konkretnego zawodu. Germaine należy do czołowych uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce.
TRÓJKA Z GREENPOWER,
CZYLI KRÓTKA HISTORIA NASZEGO PRZYSZŁEGO BOLIDA

Uczniowie naszego gimnazjum od października 2015 roku
biorą udział w projekcie budowy własnego bolida elektrycznego. Temu ciekawemu projektowi bezpośrednio patronuje
Fundacja Greenpower Polska, która promuje budowę takich
bolidów przez młodzież w Polsce, a następnie ich wyścigi na
torze w Poznaniu.
Od Fundacji Greenpower Polska otrzymamy wsparcie w postaci akumulatorów, natomiast rodzice wsparli nas finansowo, jak i materiałowo – dostaliśmy już materiał: aluminium
do budowy szkieletu pojazdu. Projektem budowy bolida
zainteresowaliśmy również gliwicką fabrykę samochodów
Opel Polska, która postanowiła czynnie wspomóc nas w naszych działaniach. Wspiera nas Fluor SA
Szkolną grupę „TRÓJKA Z GREENPOWER” tworzą nie tylko
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, ale także nasi absolwenci oraz rodzice uczniów. Spotkania grupy odbywały się
regularnie we wtorki. Podczas nich młodzież zapoznała się
z programem komputerowym Solid Edge firmy Siemens,
który umożliwia wielowymiarowe projektowanie pojazdu,
a także stworzyła własny warsztat pracy i poznała tajniki
rysunku technicznego. Następnym krokiem będzie zbudowanie pojazdu i udział w zawodach na torze w Poznaniu. Jaki
będzie nasz bolid? To już zależy od inwencji i kreatywności
jego twórców – czyli naszej grupy.
POLSKO - NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY
10 września grupa uczniów naszej szkoły wyjechała do
Hullhorst (Niemcy) z rewizytą w ramach polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży. W czasie pobytu w Niemczech uczniowie z Polski razem ze swoimi kolegami i koleżankami z wymiany pracują nad projektem „Kultura młodzież kiedyś i teraz”.
POZYTYWNI W DZIAŁANIU
Zachęcamy wszystkich do udziału w Konkursie na zdjęcie
z pozytywnym przesłaniem organizowanym w ramach kampanii społecznej Pozytywni.Gliwice.pl. Termin przesyłania
zdjęć upływa 16 września. Do 16 września zbieramy również
artykuły szkolne, którymi chcemy podzielić się dziećmi
z Olewska na Ukrainie. O szczegółach obu wydarzeń można
przeczytać na fb kampanii.
SUKCES KLASY 3C W KONKURSIE „MÓJ PIERWSZY POKAZ MODY”

W sobotę, 10 września, w Centrum Handlowym FORUM
w Gliwicach odbył się konkurs „Mój pierwszy pokaz mody”,
który poprowadzili, znani ze szklanego ekranu, Olivier Janiak
i Dawid Woliński. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy 3c, którzy przygotowali niezwykle oryginalną stylizację
militarną. Profesjonalne jury oceniało kreatywność, zaskakujące zestawienia kolorystyczne, dobór dodatków, a przede
wszystkim – efekt pracy zespołowej. Prezentacja klasy 3c, na
którą złożyły się zarówno znajomość najnowszych trendów,
świetnie dobrana muzyka, jak i niezwykła choreografia, zrobiła ogromne wrażenie na jury i została nagrodzona II miejscem w konkursie oraz nagrodą pieniężną. Szczególnie cenne dla uczniów okazały się słowa pochwały i uznanie projektanta – Dawida Wolińskiego, który docenił pomysłowość,
zaangażowanie oraz zorientowanie w aktualnych trendach
i osobiście przyznał nagrodę naszemu zespołowi za profesjonalny i świetnie przygotowany pokaz.

