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Działalność dydaktyczna i wychowawcza
za okres XII 2015 - III 2016
Wszelkie działania szkolne przebiegały zgodnie z planem.
W ciągu tych miesięcy zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
●

●

3 oraz 4 grudnia- uczniowie z klas II a, II b, III SP oraz I G pod opieką wychowawczyń
udali się do Opery Krakowskiej na jeden z najpopularniejszych w świecie baletów
klasycznych - „Dziadek do orzechów”.
15 stycznia - uczniowie z klasy III G pod opieką wychowawczyni udali się na warsztaty
do Miejskiego Centrum Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na
warsztaty „Еfekt motyla”.

Celem głównym programu było rozwijanie poczucia wpływu na własne życie oraz
kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w kontekście planowania
własnej przyszłości.
●

12 lutego – uczniowie z klas II a oraz II b SP pod opieką wychowawczyń udali się Parku
Edukacji Globalnej „Wioski Świata”.

●

●

●

●

●

●

●

23 lutego – kilkanaście osób (z klasy I oraz III G) pod opieką p. dr Ewy ZaporowskiejSiwiak i p. mgr. Krzysztofa Pudły wzięło udział w XII Sesji Naukowej dla uczniów –
zorganizowanej przez Instytut Fizyki UJ.
26 lutego - szóstoklasiści, którzy zamierzają kontynuować naukę w naszym gimnazjum,
oprócz spełnienia warunków formalnych, przygotowali autoprezentację i wygłosili ją
przed zgromadzonymi na sali nauczycielami, koleżankami i kolegami z klasy.
9 marca – uczniowie z klasy III SP pod opieką wychowawczyni udali się do Teatru
Groteska na spektakl „Przygody Tomka Sawyera”.
22 marca – uczniowie klasy V SP po opieką wychowawcy udali się do Muzeum
Inżynierii Miejskiej na warsztaty edukacyjne.
21, 22 i 23 marca – odbyły się próbne egzaminy dla gimnazjalistów.
30 marca w ramach zajęć lekcyjnych dzieci klas I-III SP obejrzały krótki spektakl
teatralny dla najmłodszych pt. „Mówię nie wszystkiemu co złe”.
inne zrealizowane przedsięwzięcia: wyjścia do kina, koncerty Filharmonii w szkole.

Nabór . . .
Z dniem 14 marca została zakończona rekrutacja do
dwóch klas pierwszych gimnazjum
na rok szkolny 2016/17.

Finaliści i Laureaci Konkursów
Małopolskiego Kuratora Oświaty:
Szkoła Podstawowa:
●

LAUREACI Tematycznego Konkursu Informatycznego „Małopolskie Baltie 2016”:
- Mikołaj Gosztyła – II miejsce
- Urszula Obirek – III miejsce
- Andrzej Danielak – V miejsce

●

Finalista Tematycznego Konkursu „Skarby przyrody i ich ochrona” - Filip Denkiewicz

●

Finalista Tematycznego Konkursu „Wybitni władcy Polski -Piastowie” - Filip Denkiewicz
Gimnazjum:

●

LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego - Inez Przeniosło

●

Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki - Jakub Danielewicz

Zrealizowane konkursy artystyczne
●

XIII edycja konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”
II miejsce (kat. uczniowie z kl. IV-VISP);

●

XIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej: „Świat w oczach najmłodszych–Moja
wyobraźnia”
- nagroda oraz zakwalifikowanie pracy na wystawę

●

XIII Krakowski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe
- wyróżnienie (kat. uczniowie z kl.I-III SP) oraz II miejsce (kat. gimnazjaliści)

●

XIII Krakowski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie
- wyróżnienie (kat. gimnazjaliści)

●

Szkolny konkurs fotograficzny „Pamiętne ferie”

Zrealizowane konkursy
językowe, wiedzowe . . .
●

X Festiwal Piosenki Anglojęzycznej organizowany przez DK Podgórze
- III miejsce dla zespołu muzycznego z klasy IV oraz wyróżnienie.

●

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier 2015
- zdobyte miejsca/ województwo: V, VII, IX, X

●

przeprowadzono etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego „Mes
rencontres avec le francais”, organizowanego dla uczniów szkół podstawowych

●

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu ALFIK MATEMATYCZNY
- tytuł LAUREATA (4 miejsce w województwie i 18 w kraju!), dwa wysokie wyniki
oraz dwa dobre wyniki

●

przeprowadzono IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych
ŚWIETLIK oraz Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Zawody sportowe
●

●

●

●

●

Szkolne Zawody Narciarskie „SKI DAY” KLUSZKOWCE,
XVIII edycja Turnieju Koszykówki Niepublicznych Szkół Podstawowych o Puchar Szkół
"Inspiracja" 2016
– IV miejsce.
XVIII edycja Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Krakowskich Gimnazjów
Niepublicznych o Puchar Szkół „Inspiracja” 2016
– dziewczęta VII miejsce,
– chłopcy VII miejsce.
Turniej Koszykówki Chłopców i Dziewcząt zorganizowany przez Akademię Sportu
PROGRES
- dziewczęta II miejsce,
- chłopcy III miejsce.
Halowe Mistrzostwa do lat 16 zorganizowane przez UKS Tenis24
- uczennica kl. 6a (wicemistrzyni województwa w grze pojedynczej)
- uczeń kl. II gimnazjum (III miejsce w województwie w grze pojedynczej).

Z życia szkoły . . .
●

●

●

●

14 grudnia gimnazjaliści jako upamiętnienie najważniejszego wydarzenia z historii XX
wieku – wprowadzenie stanu wojennego, obchodzili „Dzień patriotyczny”,
7 stycznia – 15 stycznia gościliśmy w naszej szkole studentów-wolontariuszy z Chin i
Tajwanu w ramach projektu KidSpeak,
5 lutego rozpoczął się program „Pierwsze kroki na śniegu” (6 wyjazdów szkoleniowych
na stok Siepraw Ski, 2 godziny nauki jazdy na nartach i snowboardzie),
Bal karnawałowy
W tłusty czwartek 4 lutego odbył się bal karnawałowy pod hasłem Western. W sali
gimnastycznej spotkali się kowboje, Indianie, bandyci i …. kaktusy. Uczniowie brali udział
w wielu konkursach na przykład Łapanie mustangów, Ujeżdżanie koni, Chodzenie po
rozżarzonym węglu. Zdobywali nagrody i tańczyli. Tradycyjnie już wybrano królową balu
i króla balu. Pod koniec odbył się konkurs tańca o Złote Baletki.

