
Sprawozdanie z pracy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
w Lędzinach w roku szkolnym 2012/2013

Rok szkolny 2012/ 2013 to kolejny rok realizacji, stworzonej przez nauczycieli koncepcji
pracy szkoły. Realizacja planów i zamierzeń ukierunkowana była na wszechstronny rozwój
ucznia, jego przygotowanie do kolejnych etapów życia.
Nasze Gimnazjum stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przyszłości. Chcemy, aby
nasi wychowankowie, potrafili odnaleźć się w rzeczywistości, jaka ich otacza.

Uczymy tradycyjnych przedmiotów, ale staramy się tradycję łączyć z nowoczesnością. Stąd
też systematycznie poszerzamy zaplecze dydaktyczne szkoły. Wprowadzamy nowe
technologie, metody i sposoby nauczania. Aby lekcje stały się atrakcyjniejsze, a treści
bardziej przystępne, wykorzystujemy wysokiej jakości sprzęt multimedialny. Posiadamy dwie
tablice interaktywne oraz multimedialny rzutnik z wizualizerem. Większość sal wyposażona
jest w sprzęt TV wraz z odtwarzaczami DVD. Dysponujemy dobrze wyposażonymi
pracowniami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi - jedną z systemem
Windows, drugą z systemem MacOSX. Jesteśmy świadomi, że taki sprzęt pomaga uczyć,
dlatego staramy się w niego inwestować.

Każdy z nas dobrze czuje się w czystym, schludnym otoczeniu. Nasi uczniowie nie są
wyjątkiem od reguły. Staramy się takie otoczenie im stworzyć. Na pierwszym miejscu
stawiamy bezpieczeństwo, a wiemy, że łatwiej jest o nie zadbać w bezpiecznych
pomieszczeniach. Jednym z naszych priorytetów są zatem remonty, które dokonywane są w
szkole systematycznie. Podczas wakacji udało się odnowić sale lekcyjne w budynku przy
ulicy Hołdunowskiej. Nowe posadzki, ciepłe kolory ścian, czyste pomieszczenia i pełne
zieleni korytarze na pewno sprzyjają nauce. W okresie wakacji na obu budynkach szkolnych
pojawiło się logo szkoły, które ma nie tylko zdobić, spełnia również rolę informacyjną.
Zależy nam, aby te zmiany i ulepszenia zapewniły wszystkim poczucie estetyki i
funkcjonalności.

Nasze Gimnazjum ma status szkoły wspierającej. Każdego roku dokonujemy analizy
wyników egzaminu gimnazjalnego, porównując je z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie
szkoły podstawowej, zgodnie w wytycznymi EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Staramy
się tak uczyć, aby nasi uczniowie jak najlepiej poradzili sobie z egzaminem gimnazjalnym.
Przygotowujemy uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, nie tylko szkolnych.
Cieszymy się, gdy naszym wychowankom udaje się odnieść sukces. Możemy poszczycić się
dwoma laureatami Wojewódzkiego Konkursu z historii, dzięki czemu byli oni zwolnieni z
części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (otrzymując pełną pulę punktów). Są oni
przykładem na to, że warto się uczyć. Warto rozwijać swoje zainteresowania. Tegoroczny
absolwent Gimnazjum wygrał konkurs na szczeblu województwa, patronowany przez Jerzego
Buzka. Za swój projekt interaktywnej pocztówki pojedzie w nagrodę do Brukseli. Konkursy
plastyczne, Śląskie Śpiewanie, występy szkolnego zespołu „Pneuma”, wielokrotnie
nagradzanego w różnego rodzaju konkursach (np. Radlińskie Betlejki), to tylko kilka
przykładów aktywności naszych uczniów. Odnosimy sukcesy sportowe. Na szczególną uwagę



zasługują szachiści, którzy z większości zawodów przywożą puchary. Promujemy naszych
uczniów i absolwentów w środowisku lokalnym.

Zorganizowano dwie imprezy we współpracy z fundacją Kronenberga („Piknik Europejski”,
„Interart”), tradycyjny Koncert Wiosenny przedstawiono dla rodziców uczniów naszej szkoły,
dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, na Dniach Lędzin oraz na miejskim pożegnaniu
najlepszych absolwentów lędzińskich szkół. Nową inicjatywą był miejski flash mob.
Nawiązaliśmy współpracę z organizatorami projektu „połączeni w Beatach”, nadal
kontynuujemy współpracę z czeską szkołą w Unicovie.
Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie brali udział w wielu akcjach charytatywnych (np.
WOŚP), uczestniczyli w zajęciach proponowanych przez Uniwersytet Śląski (Noc Biologów,
warsztaty z chemii), odnosili sukcesy w konkursach. W bieżącym roku szkolnym uczeń
Paweł Pientka został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii.
Ponadto do największych sukcesów uczniów w bieżącym roku szkolnym można zaliczyć:

Ogólnopolski konkurs plastyczny “EKUZ dla
dzieci i młodzieży” III miejsce- Adrian Siwek kl. 3b

VII Turniej Informatyczny Lędziny 2013 dla
uczniów szkół gimnazjalnych III miejsce- Michał Stachoń kl. 3b

Konkurs plastyczny “Tradycje śląskie wczoraj
i dziś- śląskie kroszonki”

I miejsce- Paweł Pientka kl. 3b (kategoria:
gimnazja)

Konkurs plastyczny “Wszystkie Barwy Unii
Europejskiej” wyróżnienie- Paweł Pientka kl. 3b

Międzyszkolny konkurs plastyczny
“Literatura i plastyka” (organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach)

I miejsce- Joanna Makowska kl. 3c
II miejsce- Justyna Bielas kl. 2d
III miejsce- Karolina Koczur kl. 2c
wyróżnienia- Justyna Stolorz kl. 2c i Adrian
Siwek kl. 3b

V Przegląd Kolęd, Pastorałek i Jasełek III miejsce- zespół teatralny “Pneuma”
(kategoria: zespół jasełkowy)

Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny na
ciekawą kartkę bożonarodzeniową II miejsce- Paweł Pientka

XVI Międzynarodowy Przegląd Widowisk
Bożonarodzeniowych “Radlińskie Betlejki”
(organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w
Radlinie)

I miejsce- zespół teatralny “Pneuma” w
skłazie: Herian Marcin kl.1a, Kowalczyk
Martyna kl.1a, Bromboszcz Artur kl. 1b, Giza
Artur kl. 1b, Skoczylas Robert kl. 1b,
Kocurek Wiktoria kl. 1c, Stalmach Kinga kl.
1c, Grzeorzek Hildegarda kl. 1c, Kukier
Monika kl. 1c, Błażków Agnieszka kl. 2a,
Goczoł Robert kl. 2a, Martyka Klaudia kl. 2a,
Kajdasz Klaudia kl. 2b, Kryta Paulina kl. 2b,
Krupa Natalia kl. 2b, Gąsior Jakub kl. 2c,
Klima Marta kl. 2c, Kluba Patrycja kl. 2c,
Koczur Karolina kl. 2c, Nowak Patrycja kl.
2c, Świątkowska Monika kl. 3c



Rejonowy Konkurs Plastyczny „Śladami
Gustwa Morcinka” (organizator: Gimnazjum
z O. I. nr 2 w Lędzinach)

I miejsce- Justyna Bielas kl. 2d
II miejsce- Paulina Jaromin kl. 1b
III miejsce- Adrian Siwek kl.3b

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
„Literatura i plastyka” (organizator:
Młodzieżowy Domu Kultury w Mysłowicach)

I miejsce- Joanna Makowska kl. 3c
II miejsce- Justyna Bielas kl. 2d
III miejsce- Karolina Koczur kl.2c
wyróżnienia- Justyna Stolorz- kl.2c, Adrian
Siwek- kl.3b

XVI edycja konkursu plastycznego „Muzyka
i Obraz” (organizator: Młodzieżowy Domu
Kultury Nr 2 w Tychach)

nagroda- Paweł Pientka kl. 3b
wyróżnienie- Justyna Bielas kl. 2d, Joanna
Makowska kl. 3c

Wojewódzki konkurs na etiudę filmową pt.
“Park, jakim go widzę”.

II miejsce- Barbara Klecka i Karolina
Zielińska z kl. 3c

Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Gminy
Lędziny „Język angielski jako narzędzie
komunikacji międzynarodowej”.

laureatka- Olga Kapica kl. 3b

Udział w III etapie konkursu przedmiotowego
z historii laureat- Paweł Pientka kl. 3b

Udział w II etapie konkursów
przedmiotowych:

historia- Paweł Pientka kl. 3b
biologia- Paweł Pientka kl. 3b
język rosyjski- Justyna Stolorz kl. 2c

Osiągaliśmy również sukcesy sportowe:
I miejsce

Mistrzostwa szkół w szachach- Lędziny 2012
drużynowo:
indywidualnie: Jędrzej Krawczyk kl. 3b i
Magdalena Kuliczkowska kl. 2b

Indywidualne mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjów w tenisie
stołowym o Puchar Starosty Bieruńsko –
Lędzińskiego

indywidualnie: Paulina Sroczyńska kl. 2a,
Jędrzej Krawczyk kl. 3b
drużyna chłopców: Jędrzej Krawczyk kl.3b,
Dawid Waliczek kl. 3a, Adrian Siwek kl. 3b,
Rafał Jastrzębski kl. 1c
drużyna dziewcząt: Daria Niklas kl. 3a,
Milena Stylok kl. 3a, Paulina Soczyńska kl.
2a, Natalia Czarnuch kl. 1c, Ewa Ślęzak kl. 3c

II miejsce

Powiatowe zawody w piłce nożnej

drużyna dziewcząt: Niklas Daria kl. 3a,
Stylok Milena kl. 3a, Toma Wiktoria kl. 2a,
Stolarczyk Dominika kl. 2a, Ficek Ewelina kl.
2a, Połeć Martyna kl. 2c, Ścierska Karolina
kl. 2c, Tam Małgorzata kl. 2d, Chmura Anna



kl. 2d, Kita Julia kl. 1b, Urbanek Wiktoria kl.
1a, Świstak Alicja kl. 1a

XV Tęczowy Konkurs “Aerobiku”

drużyna dziewcząt: Kucz Michalina kl. 3b,
Kucz Martyna kl. 1c, Kocurek Wiktoria kl.
1c, Żurawska Patrycja kl. 1c, Szypuła Patrycja
kl. 1c, Wisniewska Olga kl. 3c, Grzegorzek
Hildegarda kl. 1c, Biewald Aleksandra kl. 1c

Powiatowe zawody w pływaniu 8*50m

drużyna chłopców: Kostyra Tomasz kl.3a,
Mietła Mateusz kl.3a, Kowalski Kamil kl. 3a,
Adamus Adam kl. 1c, Goczoł Robert kl. 2a,
Pieńkowski Andrzej kl. 2b, Denuszek
Sebastian kl. 3b, Nita Krzysztof kl. 3b
drużyna dziewcząt: Ficek Ewelina kl. 2a,
Morkisz Marta kl. 2a, Błażków Agnieszka kl.
2a, Nowak Patrycja kl. 2c, Rozmus Wiktoria
kl. 1c, Kukier Monika Kl. 1c, Stolarczyk
Dominika kl. 2a, Bogacz Małgorzata kl. 1a,
Łosoń Karolina kl. 3b

XIII Mistrzostwa Powiatu Bieruńsko-
Lędzińskiego w szachach

indywidualnie: Magdalena Kuliczkowska kl.
2b
drużynowo:

Indywidualne mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjów w tenisie
stołowym o Puchar Starosty Bieruńsko –
Lędzińskiego

Daria Niklas kl. 3a

III miejsce

Powiatowe zawody w badmintonie

drużyna dziewcząt: Ewelina Ficek kl. 2a,
Paulina Sroczyńska kl. 2a
drużyna chłopców: Sebastian Denuszek kl.
3b, Kamil Kowalski kl. 3a

Rejonowa Gimnazjada Szachowa Dziewcząt drużyna: Agata Arendarska kl. 2d, Magdalena
Kuliczkowska kl. 2b

Mistrzostwa szkół w szachach- Lędziny 2012 Tomasz Ferenc kl. 3c

Indywidualne mistrzostwa szkół
podstawowych i gimnazjów w tenisie
stołowym o Puchar Starosty Bieruńsko –
Lędzińskiego

Dawid Waliczek kl. 3a

Powiatowe zawody w biegach przełajowych drużyna dziewcząt:
drużyna chłopców:

Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i imprezach kulturalnych. Do najważniejszych w tym
roku szkolnym można zaliczyć wyjazd do Warszawy oraz czeskiej Pragi, udział w



przedstawieniu „Mały Książę” w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Wiele wycieczek zostało
przesuniętych na początek kolejnego roku szkolnego w związku z sytuacją pogodową.

Od trzech lat organizujemy powiatowe warsztaty plastyczne „Interart” oraz „Interbal”
dla osób niepełnosprawnych. Uczymy integracji i tolerancji, a zdrową rywalizację
realizujemy poprzez Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły. Uczymy, jako jedyna szkoła w
powiecie, czterech języków obcych: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i włoskiego.

W trakcie całego roku szkolnego współpracowano z Radą Rodziców oraz dokonano zakupów
wzbogacających bazę dydaktyczną szkoły: wizualizer, tablicę Wit, gadżety szkolne, drobne
upominki na Dzień Gimnazjalisty, nagrody na zakończenie roku szkolnego.

KADRA PEDAGOGICZNA
Nauczyciele chętnie podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności zarówno podczas szkoleń w
ramach WDN, które zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem oraz podczas
warsztatów i spotkań, które nauczyciele wybierali w zależności od własnych potrzeb i
możliwości. Wzięli udział w międzynarodowym badaniu Talis 2013.
W bieżącym roku szkolnym staże na kolejny stopień awansu zawodowego zakończyli
nauczyciele:
na nauczyciela kontraktowego: p. Ewa Parysz- Musioł i Beata Pioskowik
na nauczyciela mianowanego: p. Sylwia Kłak i Karina Zimnik- Inglot, Żaneta Kwiatkowska
na nauczyciela dyplomowanego: p. Hanna Knosała,  i Marta Jasińska.

W roku szkolnym 2012/ 2013 na terenie szkoły przeprowadzone zostały kontrole zewnętrzne:
- ewaluacja całościowa,
- Kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych
nowożytnych, z ramowymi planami nauczania w gimnazjum,
- ewaluacja programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Wyniki wszystkich kontroli były pozytywne. Na początku kolejnego roku szkolnego, po
otrzymaniu szczegółowego raportu z ewaluacji zewnętrznej do działań szkoły zostaną
wdrożone wnioski.

Wszelkie działania podejmowane w roku szkolnym 2012/ 2013 ukierunkowane były na
ucznia i jego rozwój. Mamy nadzieję, że wpłyną one na dalszą motywację młodzieży do
nauki, dbania o swoją przyszłość .


