SPRAWOZDANIE
Z PRACY GIMNAZJUM NR 2
IM. GUSTAWA MORCINKA
W LĘDZINACH

ZA ROK SZKOLNY 2006/2007

Rok szkolny 2006/2007 to kolejny etap realizacji planów i zamierzeń
określonych przez plan pracy szkoły. Wszelkie działania ukierunkowane były na
ucznia w celu przygotowania go do dalszego etapu kształcenia i odnalezienia się
we współczesnym świecie.
Podejmowaliśmy szereg działań ,by wyposaŜyć ucznia w odpowiednie
umiejętności i wiedzę. Priorytetem szkoły jest równieŜ ,oprócz nauczania
i wychowania, bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Robiliśmy wszystko, by
szkoła spełniała te załoŜenia, by była bezpieczna i przyjazna uczniom.
Posiadamy odpowiednio wykształconą kadrę nauczycielską (100% naszych
nauczycieli posiada tytuł magisterski z przygotowaniem pedagogicznym), mamy
równieŜ coraz lepiej wyposaŜone i doposaŜone pracownie, w tym 34 stanowiska
komputerowe (3 pracownie oraz centrum multimedialne ).
Dla
wszechstronnego
rozwoju
uczniów
oraz
poŜytecznego
zagospodarowania im czasu wolnego istniało wiele zajęć pozalekcyjnych. DuŜą
popularnością cieszyły się kółka przedmiotowe, ale przede wszystkim sportowe
i artystyczne. Uczestniczyło w nich 350 uczniów, przepracowano 856 godzin.
Efektem zaangaŜowania uczniów w zajęcia pozalekcyjne są
przygotowywane od wielu lat imprezy środowiskowe np. koncert wiosenny,
święto szkoły.

Posiadamy równieŜ kontakty zagraniczne. Realizujemy ze szkołą z Unićowa
(Republika Czeska) wspólny projekt „CO NAS ŁĄCZY”. MłodzieŜ była na
kilku wyjazdach w morawskim mieście, a my gościliśmy Czechów w maju br.
To wspólne przedsięwzięcie będzie zakończone we wrześniu br. (wystawa
fotograficzna zdjęć historycznych i współczesnych fotografii zaprzyjaźnionych
miast UNIĆOV – LĘDZINY).
Od wielu lat współpracujemy takŜe z Miejskim Centrum Kultury
w Mysłowicach oraz Szkołą Policyjną w Katowicach- Piotrowicach.
KaŜdego roku nasza szkoła organizuje w placówkach MCK(Kosztowy,
Brzezinka, Mysłowice Centrum, Morgi)wystawy prac plastycznych
np.(„Maski”, „Przez błękitne okulary”, „Pamięci G. Morcinka”, „Hiszpański
dzień”, „Marzenia”, „U źródeł sztuki”, „Świat antyczny”) W tym roku
szkolnym mieliśmy takŜe swój wernisaŜ w szkole policji- pod hasłem „Stop
narkotykom”.
W roku szkolnym 2006/2007 młodzieŜ uczyła się w 14 oddziałach (w tym
1 klasie integracyjnej). Do ich dyspozycji było 19 sal lekcyjnych ( w tym dwa
pomieszczenia na zajęcia grupowe oraz sala gimnastyczna).
Specyfiką naszego gimnazjum jest posiadanie dwóch budynków szkolnych.
Stanowi to duŜe utrudnienie dla wszystkich, zwłaszcza uczniów klas
integracyjnych, ale uczy równieŜ odpowiedniego zorganizowania, właściwej
dyscypliny, by zajęcia mogły odbywać się bez zakłóceń.
W czasie wakacji wykonano wiele prac remontowych. Jednak nie
sfinalizowano zaplanowanego remontu kuchni.
Jest to duŜe utrudnienie dla uczniów. Stołówka cieszyła się duŜą popularnością.
MłodzieŜ we właściwym czasie mogła zjeść ciepły, pyszny obiad co nie jest bez
znaczenia w wieku intensywnego wzrostu i intensywnej pracy umysłowej.
Nie wykonano takŜe zadaszenia schodów do budynku nr1. W okresie
jesienno -zimowym mokre, śliskie schody są duŜym utrudnieniem, zwłaszcza
dla uczniów mających problemy z poruszaniem się oraz uczniów klas
integracyjnych (juŜ dwóch w roku szkolnym 2007/8).
Rok szkolny 2006/7 to kolejny rok pracy , w którym dołączyliśmy do
certyfikatów pracy szkoły następne. Obecnie posiadamy 7 dokumentów
świadczących o naszej jakości. Są to następujące certyfikaty:
•
•
•
•
•
•
•

ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚĆI
SZKOŁA Z KLASĄ
NASZA SZKOŁA UCZY MYŚLEĆ- COGITO
NASZA SZKOŁA UCZY CZYTAĆ - LEGO
NASZA SZKOŁA UCZY DZIAŁAĆ - AGO
NAUCZYCIEL Z KLASĄ
UCZEŃ Z KLASĄ

Na wysoką jakość pracy gimnazjum składa się wiele czynników. Jednym z
nich jest dobór właściwej kadry pedagogicznej. Nauczyciele naszego
gimnazjum to specjaliści wielu dziedzin nauki, posiadający uprawnienia do
nauczania kilku przedmiotów, często trzech i więcej.
W ubiegłym roku szkolnym w G-2było zatrudnionych trzydziestu siedmiu
magistrów (co stanowi 100% kadry), nauczycieli o róŜnym stopniu awansu
zawodowego. Najliczniejszą grupę pośród grona to nauczyciele o najwyŜszym
stopniu awansu zawodowego; dyplomowani-(16osób) oraz nauczyciele
mianowani -(12 osób) co stanowi 76% ogólnej liczby zatrudnionych.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na efekty pracy jest liczebność
oddziałów klasowych, wyposaŜenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe
oraz zmianowość pracy.
MłodzieŜ naszego gimnazjum uczestniczy równieŜ w wielu kołach
zainteresowań, by rozwijać się naukowo, a takŜe artystycznie.
Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2006/2007 prowadzone były przez
wszystkich nauczycieli pracujących w gimnazjum. Skorzystało z nich bardzo
wielu uczniów, przepracowano efektywnie ponad osiemset godzin ( na uwagę
zasługuje fakt , Ŝe zajęcia prowadzone są bezpłatnie)
Wykaz kół zainteresowań w roku szkolnym 2006/7
Lp. Kółko
1.

ekologiczne
Polonistyczne,
2.
dziennikarskie
3. Informatyczne
4. Językowe
5. Historyczne
Historyczno6.
regionalne
7. Fizyczne
8. SKS-chłopcy
SKS9.
dziewczyny
Taneczne10.
aerobik
11. Matematyczne„MÓZGOMATEK”

Ilość Liczba
dzieci godzin
15
32
20

60

15
16
7
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17
16

40

31
44
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„MÓZGOMATEK”
Klub dyskusyjny
EKG
Recytatorskoteatralne
Językowej.
niemiecki
Językowe-j.
angielski
Zespół„MODERATO”
Geograficznoturystyczne
Plastycznotechniczne
Chemiczne

Razem

9
17

12
30

12

30

18

57

19

65

24

40

13

31

30

60

24

350

26

856

Naczelne zadanie szkoły to kształcenie i rozwijanie zdolności i
zainteresowań uczniowskich. Jak uczniowie wykorzystali pracę na lekcjach i
zajęciach pozalekcyjnych niŜej przedstawione osiągnięcia.
W minionym roku szkolnym szkoła moŜe poszczycić się licznymi
sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
• Udział w wojewódzkim etapie:
-biologia- 1 uczeń
• Udział w rejonowych etapach :
-język polski- 3 uczniów
- matematyka- 2uczniów
-historia- 4 uczniów
-biologia -2 uczniów
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2007”
• Nagroda I stopnia – 1 uczeń
• WyróŜnienia- 3 uczniów
Ogólnopolska Olimpiada z matematyki „OLIMPUS”
• Nagroda I stopnia – 2 uczniów
• WyróŜnienia - 3 uczniów

IV Wojewódzki Konkurs Poetycki „ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”
• WyróŜnienie II stopnia -1 uczeń
Rejonowy konkurs „ZROZUMIEĆ SZTUKĘ”
• I miejsce – druŜyna (2 uczniów)
Powiatowy konkurs matematyczno- ekonomiczny
• I miejsce – druŜyna (3 uczniów)
Powiatowy konkurs matematyczno- geograficzny „WĘDRÓWKI PO UNII
EUROPEJSKIEJ”
• II miejsce – druŜyna
Powiatowy Konkurs Fizyczny –„TAJEMNICE WODY”
• I miejsce – druŜyna (3 uczniów)
WYNIKI KONKURSÓW ARTYSTYCZNYCH:
Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE”
• Udział w finałowym etapie
Iv Wojewódzki Konkurs Poetycki- „ZAWSZE KOCHAM CIĘ MAMO”
• WyróŜnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny- „ ZAKŁADKA DO KSIĄśKI TRZEBA WRÓCIĆ DO KSIĄśEK.”
• II miejsce
• III miejsce
II Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskichim. J. Komandery
• III nagroda w kategorii teatrów młodzieŜowych za spektakl „Dzikuska”
w wykonaniu teatru G2 „Za kurtyną”
Powiatowy Konkurs plastyczny – „EKOSTRADA”
• I wyróŜnienie
Powiatowy Konkurs Plastyczny- „JESIENNE LIŚCIE ROZWIEWA
WIATR”

• WyróŜnienie
Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca
• III miejsce – zespół taneczny „VITALITY”
• II miejsce – zespół wokalno- instrumentalny „MODERATO”
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Zawody rejonowe:
• Szachy - I miejsce (chłopcy)
Zawody powiatowe:
• Szachy-II miejsce (dziewczyny)
I miejsce (chłopcy)
• Siatkówka -III miejsce (chłopcy)
V miejsce (dziewczyny)
• Pływanie- II miejsce (dziewczyny)
III miejsce (chłopcy)
• Piłka noŜna halowa -I miejsce (chłopcy)
• Dwubój nowoczesny- II miejsce (dziewczyny)
III miejsce (chłopcy)
Podstawowe zadanie szkoły to kształcenie, ale równieŜ wychowanie
młodego pokolenia. SłuŜy temu Ŝycie kulturalne szkoły, na które składa się
bogaty kalendarz uroczystości szkolnych, wycieczki klasowe, imprezy
integracyjne, wyjścia i wyjazdy do teatrów i kin.
Do uroczystości szkolnych cieszących się duŜą popularnością wśród
uczniów naleŜą:
• "BONIFACJE"- uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności
uczniowskiej.
• "ŚWIĘTO SZKOŁY"- Dzień poświęcony patronowi gimnazjum - G.
Morcinkowi.
• "DZIEŃ GIMNAZJALISTY

• "KONCERT WIOSENNY"- impreza środowiskowa przygotowywana od
początku gimnazjum i ciesząca się niesłabnącym powodzeniem, nie tylko
wśród uczniów i rodziców szkoły, ale równieŜ mieszkańców Lędzin.
W minionym roku szkolnym zrealizowaliśmy następujące wycieczki
krajoznawczo - turystyczne:
• Kraków - Wawel, ogród botaniczny, muzeum afrykanistyki.
• Tarnowskie Góry-kopalnia srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga.
• Kopalnia soli w Bochni.
• Wieliczka, Kraków.
• "Szlakiem papieŜa"- Kraków, Wadowice.
• Wrocław- muzeum -panorama bitwy pod Racławicami, Biblioteka
Ossolineum, ogród botaniczny, ogrody japońskie.
Wycieczki i warsztaty naukowe:
• Oświęcim - Obóz Koncentracyjny KL Auschwitz.
• Biblioteka Śląska
• Pałac MłodzieŜy- warsztaty z chemii
• Pałac MłodzieŜy- warsztaty z fizyki
• Kraków- Instytut Fizyki Jądrowej- warsztaty.
• Chorzów- planetarium.
Wyjazdy do kin i teatrów:
• Teatr Mały- "Antygona"
"Mały KsiąŜę"
"Dziady"
• Katowice- kino IMAX- "śycie oceanu"
"Po rozum do mrówek"
"Podwodny las"
• Oświęcim - Uczestniczenie w spektaklu teatralnym i warsztatach
"Romeo i Julia".
Nadrzędnym celem wychowawczym szkoły jest kształtowanie wychowanka
przygotowanego do Ŝycia we współczesnym świecie. Wszelkie działania
podejmowane przez szkołę w roku szkolnym 2006/7 ukierunkowane były na
ucznia, jego wszechstronny rozwój, wyzwalanie motywacji do działania,
kształtowanie wartości moralnych, uwraŜliwiania go na potrzeby drugiego
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych kolegów,
którzy ucząc się w klasie integracyjnej współuczestniczyli w Ŝyciu naszej szkoły
i społeczności lokalnej.

