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Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

-

W skład SP wchodzi:
Szkoła Podstawowa: 8 oddziałów – 127 uczniów
Gimnazjum: 2 oddziały – 37 uczniów
Tygodniowo realizuje się 458,5 godziny zajęć dydaktycznych łącznie z godzinami pedagoga , logopedy i
bibliotekarza.
Szkoła umożliwia rodzicom darmowy dostęp do dziennika elektronicznego.
Strona do logowania : uonetplus.vulcan.net.pl/gminakrzyzanowice
Na wniosek rodziców od klasy I SP nauczany jest język mniejszości narodowej- język niemiecki, w wymiarze 3
godzin tygodniowo. Językiem obcym nowożytnym nauczanym od kl. I SP – III Gim jest język angielski. W klasach IIII Gim drugim językiem obcym nowożytnym jest język niemiecki . W szkole organizowane są dodatkowe zajęcia
wychowania do życia w rodzinie. Klasa IV SP raz w tygodniu uczestniczy w zajęciach wf na basenie w Gorzycach.
Szkoła zapewnia także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
Drogi Rodzicu!
Zapraszamy do współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących nauczania i wychowania.
Można umówić się na rozmowę indywidualną z :
 wychowawcą;
 nauczycielem przedmiotu;
 pedagogiem szkolnym; psychologiem
 dyrektorem szkoły.
Szkoła zapewni Ci kontakt z poradniami specjalistycznymi: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Raciborzu,
Punktem Interwencyjno – Konsultacyjnym” Przemoc w rodzinie”, Ośrodkiem Wspierania Rodziny”Persona”, Poradnią
Logopedyczną.
Każdy problem musi zostać rozwiązany dla dobra Twego dziecka z poszanowaniem prawa i godności każdej
strony.
BIBLIOTEKA:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

mgr Emilia Machowska
8.45 11.45
8.45 11.45
8.45 - 11.45
8.00 11.00
8.45 11.45

W bibliotece szkolnej rodzice mają możliwość korzystania z fachowej literatury dotyczącej wychowania młodego
człowieka. Istnieje także możliwość korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej.
Do wglądu rodziców są następujące dokumenty:
-

Statut SP – od listopada 2017r.;
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;
Program Profilaktyczno - Wychowawczy;
Roczny Plan Rozwoju Szkoły ;
5 – letni Program Rozwoju Szkoły na lata 2016 - 2021
Wymagania edukacyjne z przedmiotów na poszczególne oceny.

Priorytety dydaktyczno-wychowawcze na rok szkolny 2017/2018:
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
 Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych
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 Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek
 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 Podnoszenie jakości8 edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Zapraszamy Rodziców na:
 spotkania ogólne,
 spotkania z wychowawcami klas,
 spotkania indywidualne,
 lekcje pokazowe,
 imprezy szkolne,
 apele,
 dzień otwarty.
 szkolenia, prelekcje
Wychowawcy klas:
Szkoła Podstawowa:
Kl. I a
Kl. I b
Kl. III
–
Kl. IV a
–
Kl. IV b
–
Kl. V
–
Kl. VI
–
Kl. VII
–
Gimnazjum:
8
II AG
–
III AG
–

mgr Urszula Kubiczek – sala nr 7
mgr Iwona Studnic – sala nr 1
mgr Lidia Sigmund – sala nr 6
mgr Natalia Błachut - Kyrcz – sala nr97
mgr Monika Prusowska – sala nr 16
mgr Edyta Obruśnik – sala nr 14
mgr Justyna Wojda – sala nr 12
mgr Agnieszka Keller – sala nr 11
mgr Anna Majer - Krupa - sala nr 8
mgr Danuta Janoch – sala nr 15

Skład Rady Rodziców:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Rodziców zostanie wyłoniona na pierwszym spotkaniu z
rodzicami w dniu 19.09.2017r.
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Kółka zainteresowań standardowe :
1.
2.
3.
4.
5.

Klasy SP i Gim – kółko z języka niemieckiego

prowadząca – mgr Iwona Wądołowska
Klasa SP i Gim – konsultacje z matematyki

prowadząca - mgr Monika Prusowska
Klasy SP - Gim – kółko historyczne

prowadzący – mgr Józef Lasak
Klasy SP – Gim – kółko informatyczne

prowadzący – mgr Justyna Wojda
Klasy SP - Gim. – kółko z j. polskiego

prowadząca – mgr Anna Majer-Krupa
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klasy SP, Gim
– Wirtualny angielski

prowadząca – mgr Agnieszka Keller
Klasy I – III Gimnazjum – kółko biologiczno - chemiczne

prowadząca - mgr Celina Hanczuch
Klasy SP
– kółko biblioteczne

prowadząca - mgr Emilia Machowska
Klasa IV,VI i VII SP – kółko z j.polskiego

prowadząca – Natalia Błachut - Kyrcz
Klasy SP - Gim - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 prowadząca – mgr Aleksandra Kucybała
Klasa IV i V SP - kółko matematyczne z matematyki
prowadząca – mgr Edyta Obruśnik
Klasy SP i Gim – kółko z j.niemieckiego

prowadząca – mgr Danuta Janoch
Klasy SP i GIM - Szkolny Klub Sportowy
prowadzący – mgr Damian Chudecki
Klasa I a SP - Kółko plastyczne

prowadząca – mgr Urszula Kubiczek
Klasa I b SP – kółko artystyczne

prowadząca - mgr Iwona Studnic
Klasy I - III SP – zajęcia logopedyczne od października

prowadząca -

Kółka zainteresowań nie standardowe :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klasy SP – kółko szachowe

prowadzący – mgr Piotr Jeziorski
Klasy SP – zespół wokalny

prowadząca – mgr Edyta Obruśnik
Klasa SP /GIM - zespół przyrodniczy Eco - Team
 prowadząca – mgr Justyna Wojda
Klasa III SP – Kuferek Matematyczny

prowadząca - mgr Lidia Sigmund
Klasy SP i GIM – Szkolne Koło Charytatywne

prowadząca - mgr Ewelina Miensopust
mgr Aleksandra Kucybała
Klasy Gim - Koło Naukowe „Kopernik”

prowadząca - mgr Celina Hanczuch
mgr Edyta Obruśnik

7. Klasa V i VII SP – Klub Odkrywców Języka Niemieckiego

prowadząca - mgr Danuta Janoch
8. Klasy SP – Kółko teatralne

prowadząca - mgr Natalia Błachut - Kyrcz
9.

Klasy GIM – Radio „BLUZ”

prowadząca – mgr Anna Majer – Krupa

10. Klasa VII SP - Kółko telewizyjne
 prowadząca – mgr Agnieszka Keller
11 Klas VII SP – Uni hokej
 prowadzący – mgr Piotr Jeziorski
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12 Klasy SP i GIM – Grupa Dzieci Maryji

prowadząca - mgr Ewelina Miensopust

W ramach kół przedmiotowych uczniowie SP i Gimnazjum są przygotowani do konkursów przedmiotowych z :
-

języka polskiego,
matematyki,
geografii,
fizyki,
biologii,
języka niemieckiego,
języka angielskiego,
historii,
chemii,
wiedzy o społeczeństwie
języka polskiego z elementami historii w SP,
matematyki z elementami przyrody w SP

W trakcie roku szkolnego organizowane są konkursy szkolne:
Mistrz ortografii,
Konkurs recytatorski,
Konkurs „Wort der Woche”,
Konkursy profilaktyczne,
„Konkurs pięknego czytania” – dla klas IV – VII SP
„Konkurs szybkiego czytania – dla klas I – III SP
i „Czytelnik roku”
Konkurs plastyczny – „Biblioteka – miejsce ciekawych książek” – dla kl. I SP
Mistrz pamięci liczby”Pi”
i inne zgodne z planem pracy szkoły
W trakcie roku szkolnego, uczniowie mają możliwość brania udziału w konkursach ogólnokrajowych, wojewódzkich,
międzyszkolnych z różnych dziedzin. Oferty konkursów są przedstawiane uczniom w miarę ich napływu, a udział w
nich jest dobrowolny.
W ramach programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2017/2018 dzieciom z klas I – V zostaną udostępnione
owoce i warzywa. W ramach programu „Szklanka mleka” uczniowie klas I – V Szkoły Podstawowej będą otrzymywać
mleko w kartonikach. Programy te realizowane są we współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
Dyskoteki, wieczorki organizowane dla uczniów:
Szkoła Podstawowa
- karnawałowa – styczeń
- bal karnawałowy dla klas I – III SP – termin do uzgodnienia
- Gimnazjum
- karnawałowa – styczeń
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Nauczyciele języka polskiego organizują wyjazdy na spektakle teatralne i filmy, których treść związana jest
z
przewidzianymi lekturami szkolnymi. Wychowawcy pozostałych klas w porozumieniu z uczniami i rodzicami
organizują wycieczki, jedno lub kilkudniowe. Uczniowie klas IV przygotowywani są do egzaminu na „kartę rowerową”.
Uczniowie są przygotowywani przez wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego i techniki. Egzaminy na
kartę rowerową przeprowadzi mgr Damian Chudecki we współpracy z Policją..
W szkole organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej obiady dla dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w firmie cateringowej. Uczniowie mają
możliwość wypicia gorącej herbaty.
Szkoła prowadzi współpracę ze szkołą w Pištu w zakresie rywalizacji sportowej – P.Jeziorski, D.Janoch.
W szkole podstawowej w klasach IV – VII działa Klub Odkrywców Niemieckiego w ramach Kampanii „Bilingua –
łatwiej z niemieckim”.
W szkole podstawowej w latach 2016 – 2019 realizowany będzie projekt europejski Erasmus + pt.”W zdrowym ciele
– zdrowy duch”. Jest to już czwarty projekt europejski realizowany w tej placówce. Działania prowadzone będą
równolegle w szkołach partnerskich w Niemczech, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii i Grecji. Głównym celem projektu
jest propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia, poznanie strategii przezwyciężania stresu (Body Balanse) ,
doskonalenie technik uni-hockeya oraz nawiązanie kontaktów z uczniami danego państwa, przezwyciężanie granic
językowych, poszerzanie współpracy międzynarodowej, zaktywizowanie uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy nad
projektem, możliwość wymiany doświadczeń, promocję naszej szkoły w środowisku. Uczniowie będą mieli możliwość
wyjazdu do Niemiec i Danii a nauczyciele poprzez wymianę doświadczeń, prowadzenia lekcji w krajach partnerskich
wzbogacą swój warsztat pracy i poznają specyfikę szkół zagranicznych.
Plan uroczystości szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie
w roku szkolnym 2017/2018
Lp.

Akademie, apele i uroczystości

Termin

Odpowiedzialny

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017

Kl.IV, p.Kubiczek/p.Studnic
Kl. VII , p.Keller

3.

Święto Niepodległości

Listopad 2017

Kl. II G, p.Majer

4.
5.
6.

Jasełka
Patron szkoły – Mikołaj Kopernik
Apel Ekologiczny

Kl. IV a SP, p.Błachut-Kyrcz
Kl. IV b , p.Prusowska
p.Wojda/p.Janoch

7.
8.

Dzień Dziecka
Apel podsumowujący pracę SU

.12.2017
17.02.2018
Marzec/kwiecień
2018
30.05.2018
Czerwiec .2018

9.
10.

Zakończenie roku szkolnego
Komers klasy trzeciej gimnazjum

22.06.2018
22.06.2018

Kółko teatralne/p.Błachut-Kyrcz
Kl. III G p.Janoch

Kl. V SP, p.Obruśnik
SU opiekun

GAZETKI
Polska złota jesień – do 26.09.2017r.
11 listopada - Święto Narodowe – do 08.11.2017r.
Świąteczne tradycje – do 15.12.2017r.
Mikołaj Kopernik – nasz patron – do 16.02.2018r.
„Be – Eco” – 20.03.2018r.
Konstytucja 3-go Maja – do 27.04.2018r.
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Wakacje, Ferie, Holiday, …. – 30.05.2018r.

Harmonogram spotkań z rodzicami:
19.09.2017r. godz. 1630 - spotkanie ogólne w sali gimnastycznej
 przedstawienie przez dyrektora głównych kierunków pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok
szkolny 2017/2018
 Omówienie praw i obowiązków rodziców i uczniów na podstawie Statutu Szkoły oraz WZO i innych
dokumentów obowiązujących w szkole
 przedstawienie wyników zewnętrznych egzaminów
 spotkanie z wychowawcami:
 zapoznanie z wymaganiami edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania
wiadomości i umiejętności
 wybory do Rady Rodziców
07.11.2017r. godz. 1700 - spotkanie z wychowawcami:
 omówienie wyników nauczania
 omówienie spraw wychowawczych
 sprawy organizacyjne.
19.12.2017r. godz. 1700 - spotkanie z wychowawcami klas:
 omówienie wyników nauczania
 omówienie spraw wychowawczych
 pisemne informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną
naganną z zachowania na I śródrocze roku szkolnego 2017/2018
23.01.2018r. godz. 1630 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej
 podsumowanie przez dyrektora pracy dydaktyczno - wychowawczej za I śródrocze r. szk. 2017/2018
 spotkanie rodziców z wychowawcami klas
13.03.2018r. godz. 1700 - spotkanie z wychowawcami:
 omówienie wyników nauczania
 omówienie spraw wychowawczych
 sprawy organizacyjne
10.04.2018r. spotkanie z rodzicami klasy III Gimnazjum
 informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego
 informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych
15.05.2018r. godz. 1700 spotkanie z wychowawcami klas
 omówienie wyników nauczania
 omówienie spraw wychowawczych
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pisemne poinformowanie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych
przedmiotów oraz ocenie nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram zajęć organizowanych w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu
dla uczniów i rodziców zostanie podany w terminie późniejszym, na stronie internetowej szkoły i na gazetce
informacyjnej w szkole.
W bieżącym roku szkolnym zaplanowana została ewaluacja wewnętrzna.
W związku z tym, prowadzone będą wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badania ankietowe w celu
zebrania informacji potrzebnych do opracowania wniosków wynikających z ewaluacji tych obszarów.
Za współpracę i wyrozumiałość z góry dziękujemy.
PLAN ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Organizacja roku szkolnego –
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

I śródrocze
II śródrocze

Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin gimnazjalny:
 część humanistyczna
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- z zakresu języka polskiego
 część matematyczno-przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- z zakresu matematyki
 język obcy nowożytny
- na poziomie podstawowym
- na poziomie rozszerzonym
Dodatkowy termin egzaminu :

część humanistyczna
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- z zakresu języka polskiego
 część matematyczno-przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych
- z zakresu matematyki
 język obcy nowożytny
- na poziomie podstawowym
- na poziomie rozszerzonym

04 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
01 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
23 – 31 grudnia 2017r.
29 styczeń– 11 luty 2018r.
29 marzec –3 kwiecień 2018r.
18 kwietnia 2018r. (środa)
godz.9.00
godz. 11.00
19 kwietnia 2018r. (czwartek)
godz.9.00
godz. 11.00
20 kwietnia 2018r. (piątek)
godz.9.00
godz.11.00
4 czerwca 2018r. (czwartek)
godz.9.00
godz. 11.00
5 czerwca 2018r. (piątek)
godz.9.00
godz. 11.00
6 czerwca 2018r. (poniedziałek)
godz.9.00
godz.11.00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą podane uczniom 15 czerwca 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca 2018 r. (piątek)
Ferie letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :
Terminy zostaną podane na stronie internetowej szkoły

Ważne daty!!!
 13.10.2017r. – Święto Edukacji Narodowej
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 19.12.2017r. - pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z
zachowania - wywiadówka
 23.01.2018r. – Rada Klasyfikacyjna za I śródrocze roku szkolnego 2017/2018
 31.01.2018r. – Rada Podsumowująca I śródrocze roku szkolnego 2017/2018
 31.01.2018r. – Koniec I śródrocza
 Luty – Dzień Otwarty
 18 – 20.04.2018r. – Egzamin Gimnazjalny
 15.05.2018r. – pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z
zachowania – wywiadówka
 06.06.2018r. – pisemne propozycje ocen z przedmiotów i zachowania za r.szk. 2017/2018
 18.06.2018r. – Rada klasyfikacyjna podsumowująca wyniki nauczania i wychowania w r. szk. 2017/2018
 26.06.2018r. – Rada Podsumowująca rok szkolny 2017/2018
 23.06.2017r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 23.06. – 31.08.2018r. – ferie letnie
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