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ROK SZKOLNY 2009/ 2010 

 

 

Rok szkolny 2009/ 2010 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. 

 

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE 

 

- 17. 09. – spotkanie uczniów klas III z A. Kowalczykiem (aktorem, byłym więźniem Obozu 

Auschwitz) zorganizowane przez MOK. 

- Realizacja projektu  dziennikarskiego " Dziennikarstwo-sposób na Ŝycie"- realizowanego w 

roku szkolnym 2009/2010 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zadaniem projektu jest przybliŜenie uczniom róŜnych moŜliwości rozwoju zawodowego, 

pokazanie róŜnych dróg, pomoc w wyborze zawodu.  

- 14. 10.  – udział klas I-III w spektaklu profilaktycznym „Wyjście awaryjne”,  

- 27.10. – wyjazd klasy II D do Planetarium Śląskiego w Chorzowie oraz do kina IMAX na 

seans filmowy „Mumie 3D”, 

- 06.11. – III miejsce w II etapie Olimpiady Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów Miasta Lędziny zdobyte przez Sylwię Maślorz (kl.III D). 

Uczennica wykonała test pisemny oraz  przygotowała prezentację  na temat historii i  kultury 

krajów anglojęzycznych. 

- 07.11. – udział uczestników kółka teatralnego w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych  

Teatrów Amatorskich w Tychach 

- 10.11.– udział grup integracyjnych w I Powiatowych Warsztatach Plastycznych dla osób 

niepełnosprawnych „Interart” organizowanych w naszym gimnazjum. 



- 18.11. – wyjazd klas trzecich do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu Auschwitz – 

Birkenau. 

- 24. 11.  – II miejsce w Konkursie Recytatorskim w Bieruniu poświęconym Twórczości 

Noblistów zdobyte przez Paulinę Kubasiak (III E)  

- 27. 11.  – wyjazd uczestników kółka teatralnego do kina „City Point” na seans filmowy. 

- 08.12. – udział osób niepełnosprawnych z Ośrodka Błogosławionej Karoliny oraz 15 

uczniów klas I-II naszej szkoły zainteresowanych sztuką „Ozdoby choinkowe z makaronu” w 

I Integracyjnych Warsztatach Plastycznych zorganizowanych przez MOK – Lędziny. 

- 10.12. – wyjazd uczniów klasy II D oraz III A do kina „IMAX” na seans filmowy 

„Opowieść Wigilijna 3D” 

- 15.12. – wyjazd uczestników kółka języka  angielskiego do Biblioteki Brytyjskiej w 

Katowicach. 

- 15.12. – wyjazd uczniów klasy IIA, IIB, IIE do kina IMAX na seans filmowy „Opowieść 

Wigilijna” 

- 16.12. – wyjazd uczniów klasy IB, IC, ID do Planetarium Śląskiego w Chorzowie oraz do 

kina na seans filmowy „Opowieść Wigilijna” 

- 17.12. – wyjazd uczestników kółka teatralnego do Teatru Rozrywki w Chorzowie na 

musical „Oliver”. 

- 22.12. – udział uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości w 

obchodach (wigilie klasowe, uroczysta msza św. oraz akademia) związanych ze Świętem 

Patrona Szkoły z okazji 10 rocznicy powstania Gimnazjum nr 2. 

- 12.01. – III Powiatowy Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim na terenie naszej szkoły 

(reprezentanci naszego gimnazjum zajęli II m-ce) 

- 13.01. – udział 6 uczniów naszej szkoły i 6 podopiecznych Ośrodka Błogosławionej 

Karoliny w Projekcie Animacji Kulturalnej „Razem”. 

- 28. 01. – udział wszystkich uczniów szkoły w przedstawieniu teatralnym „Usuwamy azbest” 

- 29.01. – III Powiatowy Konkurs Scenek Kabaretowych w Języku Angielskim „English for 

Fun” (reprezentanci naszego gimnazjum zajęli I m-ce) 

- Występy zespołu „Pneuma” w przedstawieniu „Król przychodzi” 

 1. II m-ce w Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk BoŜonarodzeniowych 

„Radlińskie Betlejki” (przegląd 6-8 stycznia, gala 17.01) 

 2. I m-ce w V Wojewódzkim Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Rybniku 

(przegląd 19-21 stycznia, gala 28.01.) 



 3. I m-ce w II Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Jasełek w Lędzinach (przegląd 24.01., 

gala 29.01), 

- udział szkoły w wojewódzkim konkursie "Usuwamy azbest". Zajęcie I. miejsca w kategorii 

szkoły gimnazjalne, reprezentowanie województwa w etapie ogólnopolskim. 

- warsztaty preorientacji zawodowej dla klas trzecich, 

- wyjazd klas II i III na spektakl "Romeo i Julia", 

- Dzień Gimnazjalisty- wagary w szkole. Uczymy się przez zabawę. 

- udział uczniów w zajęciach umuzykalniających - Koncert muzyki instrumentalnej 

- "Szekspiriada"- III Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielskim. 

Uczennica  Claudia Grabowy zdobyła I miejsce. 

- zorganizowanie dorocznej imprezy środowiskowej- koncertu wiosennego pod  tytułem 

"Muzyka łączy pokolenia, łagodzi obyczaje", 

- zakończenie projektu „Dziennikarstwo- sposób na Ŝycie”-prezentacja dorobku m. in. filmu 

edukacyjnego o wyborze zawodu oraz specjalnego wydania gazetki „Kontakt” 

przedstawiającego przebieg pracy nad projektem, spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolenia, 

wyjazdy, zajęcia integracyjne. 

- udział w XI Powiatowych Igrzyskach 0sób Niepełnosprawnych  

- VII Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca - zajęcie przez zespół "Vitality" III miejsca w 

kategorii zespołów tanecznych. 

- wymiana uczniów w ramach nowego projektu "Comenius Regio" - "Pamiątki sakralne w 

mieście". Wizyta na seminarium w Unicowie w Republice Czeskiej. Rewizyta w Lędzinach. 

 

Wiosenna fala wycieczek klasowych: 

- Warszawa 

- Pieniny 

- Beskidy 

- Szkoła policji w Katowicach 

- Teatr muzyczny w Chorzowie   

 

OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE 

 

- II miejsce w Powiatowych Zawodach Sztafet Pływackich Dziewcząt- skład druŜyny: Z. Binda, 

P. Białoń, K. Wróbel, M. Kycia, B. Smoleń, A. Wójcik, S.Nowak,  A. Sroka 



- II miejsce w Powiatowych Zawodach Sztafet Pływackich Chłopców- skład druŜyny: K. Ingram, 

M. Habryka, P. Wicik, D. Hachuła, K. Konefał, M. Smoleń, D. Pypłacz 

- II miejsce w Powiatowych Zawodach z Tenisa Stołowego- chłopcy: Kamil Ingram- I miejsce 

indywidualnie, Sławomir Siembida- III miejsce indywidualnie       

 

W roku szkolnym 2009/2010 gimnazjum było organizatorem następujących konkursów 

powiatowych: 

- Konkurs małych form teatralnych „Cztery pory roku gwarą pisane” 

- Mózgomatek” – konkurs matematyczny 

- Konkurs scenek kabaretowych w języku angielskim „Englisch for fun” 

- Konkurs kolęd i pieśni boŜonarodzeniowych w języku niemieckim 

- Konkurs pisanek wielkanocnych „ Śląskie kroszonki” 

- Konkursy te są organizowane cyklicznie i cieszą się sporym zainteresowaniem wśród 

uczestników. 

 

Jednym z podstawowych zadań szkoły, obok wychowywania młodzieŜy, jest praca 

 z uczniem zdolnym. Dlatego gimnazjum posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,  

w czasie których kaŜdy ma prawo poszerzyć swoje wiadomości, realizować pasje i marzenia. 

             MłodzieŜ ma potrzebę realizowania się w kołach naukowych, ale równieŜ z duŜym 

zaangaŜowaniem pracuje w kołach artystycznych. 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 

 

Kadra pedagogiczna Ilość 
Ukończone studia 

podyplomowe 

Ukończone 
kursy 

kwalifikacyjne 
Nauczyciel dyplomowany 18 13 5 
Nauczyciel mianowany 11 5 2 
Nauczyciel kontraktowy 7 2 3 
Nauczyciel staŜysta 3 0 0 
Ogółem 39 20 10 
 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: 

• KÓŁKO EKOLOGICZNE - mgr GraŜyna Apostel 

• KÓŁKO POLONISTYCZNE – mgr Wioletta Bil 

• KÓŁKO INFORMATYCZNE – mgr Katarzyna Koclęga, mgr Beata Malmon 

• KOŁO TEATRALNE-mgr Teresa Kokoszka 



• JĘZYKA  ANGIELSKIEGO – mgr Aleksandra Rafa, mgr Barbara Wolińska,  

śaneta Kwiatkowska 

•  JĘZYKA NIEMIECKIEGO – mgr Gabriela Baklarz, mgr Magdalena Szwedor 

• KÓŁKO DYSKUSYJNE– mgr Milena Baran 

• KÓŁKO DZIENNIKARSKIE – mgr Joanna Hachuła 

• KÓŁKO HISTORYCZNO-REGIONALNE - mgr Krzysztof Kupczyk,  

• KÓŁKO CHEMICZNE- mgr Teresa Szulbińska 

• KÓŁKO FIZYCZNE-mgr Izabela Jacek 

• KÓŁKO MATEMATYCZNE- mgr Beata Mamon, mgr Anna Piecha 

• MÓZGOMATEK- mgr Sylwia Janota-śorawik, 

•  KÓŁKO GEOGRAFICZNO-TUTYSTYCZNE- mgr Larysa Ostrowska- Kwoka 

• KÓŁKO RECYTATORSKO- TEATRALNE- mgr Joanna Figiel 

• KÓŁKO PLASTYCZNO-TECHNICZNE- mgr Beata Stelmach, mgr Agnieszka 

Kupczyk 

• KÓŁKO MUZYCZNE- ZESPÓŁ MODERATO- mgr Piotr Musioł  

• EUROPEJSKI KLUB GIMNAZJALNY- mgr Hanna Knosała 

• KÓŁKO TANECZNE- mgr Marta Jasińska 

• SZKOLNY KLUB SPORTOWY- mgr Karolina śołna, mgr Dariusz Jakubowski. 

• KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI- mgr Karina Zimnik 

 

 Nadrzędnym celem wychowawczym szkoły jest   kształtowanie wychowanka 

przygotowanego do Ŝycia we współczesnym świecie. Wszelkie działania podejmowane przez 

szkołę w roku szkolnym 2009/2010 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. 

 

 W roku szkolnym 2009/2010 szkoła zmieniła swój wizerunek. Została wykonana 

termomodernizacja budynków przy ulicy Hołdunowskiej i Palmowej, zmodernizowano 

zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej.  

 


