Sprawozdanie
Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
za okres

kwiecień – czerwiec 2016

Konkursy
Małopolskiego Kuratora Oświaty
Obirek Urszula – uczenia klasy VI b
LAUREATKA (III miejsce) Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 2016
Finalistka Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej
●

Gosztyła Mikołaj – uczeń klasy VI b
LAUREAT (II miejsce) Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 2016
●

Danielak Andrzej – uczeń klasy VI b
LAUREAT (V miejsce) Małopolskiego Tematycznego Konkursu Informatycznego BALTIE 2016
●

Denkiewicz Flip – uczeń klasy VI b
Finalista Małopolskiego Przyrodniczego Konkursu Tematycznego „Skarby Przyrody i ich
ochrona”
Finalista Małopolskiego Konkursu Tematycznego „Wybitni władcy Polski – Piastowie”
●

Chwastek Szymon – uczeń klasy VI a
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej
●

Przeniosło Inez – uczennica klasy III gimnazjum
LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów
●

Kaleta Konrad – uczeń klasy III gimnazjum
LAUREAT XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjra Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia.
Rzeczpospolita Obojga Narodów”
●

Jansen Daniel – uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów
●

Cybula Oskar - uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów
●

Danielewicz Jakub – uczeń klasy III gimnazjum
Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów
●

Działalność dydaktyczna i wychowawcza
za okres IV – VI 2016
Wszelkie działania szkolne przebiegały zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
W ciągu tych miesięcy zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
●

●

●

14 kwietnia – wyjście uczniów klasy III oraz II b pod opieką wychowawców do
Filharmonii Krakowskiej na koncerty pt. „Muzyka i matematyka.
Ten sam koncert w dniu następnym wysłuchali uczniowie klasy I oraz II a.
19 kwietnia – wyjście uczniów klas V, VI a oraz VI b pod opieką wychowawców na grę
terenową.
22 kwietnia – wyjście uczniów klasy III gimnazjum pod opieką wychowawczyni na
warsztaty i zwiedzanie Circoteki

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka został założony w Krakowie
w 1980 roku z inicjatywy samego artysty jako „żywe archiwum” legendarnego Teatru Cricot2.
Fundamentalnym pytaniem dla Cricoteki jest pytanie o charakter dorobku artysty i o sposób
jego prezentacji w kontekście muzeum. Tadeusz Kantor był artystą radykalnym
i bezkompromisowym. Budował swoje dzieło na konfliktach i napięciach – nieustannie
prowokując. Chciał, żeby sztuka była „bezużyteczna” i „autonomiczna”.

●

●

●

26 kwietnia – wyjście uczniów klasy I pod opieką wychowawczyni na zajęcia do Szkoły
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
27 kwietnia – wyjście uczniów klasy II a i II b pod opieką wychowawców na wycieczkę
„Z Krakuskiem przez Kraków”.
28 kwietnia – wyjście uczniów klasy I gimnazjum pod opieką wychowawczyni na grę
miejską „Zakazana szkoła”.

Gra historyczna towarzysząca wystawie czasowej Walczące Miasto 1939-45 prezentowanej
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Gra tematycznie nawiązywała do dziejów
podziemnego nauczania w Krakowie, w latach okupacji niemieckiej. Uczniowie „przenieśli
się” w tamte lata i zaangażowali nie tylko w organizacje i udział w tajnych kompletach, ale
również w działalność konspiracji. Zadania, które wykonywali wymagały sprytu oraz
stalowych nerwów.
●

●

11 maja – wyjście uczniów klasy VI b pod opieką wychowawczyni na konferencję
„Aspire for kids” w Centrum Kongresowym ICE.
12 maja - uczniowie II klasy gimnazjum dokonali prezentacji swych projektów, które
stanowią konieczny warunek ukończenia tego etapu edukacyjnego.

●

●

●

●

●

20 maja – wyjście uczniów klasy II a pod opieką wychowawczyni na warsztaty do
Wodociągów Krakowskich.
16-24 maja – wyjazd klas I-III gimnazjum na „zieloną szkołę” - kierunek
Gdańsk-Stegna-Litwa
21-25 maja – wyjazd klas IV-VI Szkoły na „zieloną szkołę” - kierunek Kampinoski Park
Narodowy
23-25 maja – wyjazd klas I-III na „zieloną szkołę” - kierunek Kampinoski Park Narodowy
9 czerwca - uczniowie III klasy gimnazjum zaprezentowali interesujące, twórcze analizy
wybranych przez siebie tematów(prezentacje polonistyczne).

●

10 czerwca – wyjście uczniów klas I, II a, II b, III oraz klas gimnazjalnych pod opieką
wychowawców do Nowohuckiego Centrum Kultury na spektakl „Koty-legenda miejska”
Spektakl odbywa się w ramach I Młodzieżowego Festiwalu Musicalowego.
„Koty – legenda miejska” to musicalowa adaptacja poezji T. S. Eliota, wpisującej się
w tradycję angielskiej literatury dla dzieci. Opowiadając różnorodne historie
kotów – awanturników, psotników, matron, światowych bywalców, kotek beztroskich
oraz tych doświadczonych losem spektakl porusza jednocześnie typowe tematy
eliotowskie: zagadnienia aksjologii czy religijności we współczesnym świecie.

●

●

15 czerwca – wyjście uczniów klasy IV oraz V pod opieką wychowawców do Muzeum
Lotnictwa , następnie przejście na pas startowy na pokaz i przejażdżkę samochodem
rajdowym z kierowcą rajdowym Hubertem Ptaszkiem.
21 czerwca – wyjście uczniów klasy II gimnazjum pod opieką wychowawczyni do Parku
Doświadczeń.

Konkursy artystyczne . . .
●

●

●

●

46. Międzynarodowy Konkursu Plastyczny, zorganizowany pod patronatem firmy Pentel
Poland Sp. z o.o.
3 nagrody: w kategorii SILVER, PENTEL oraz GOLD
Ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów „PLUS DO SUKCESU”
II miejsce zdobył film Pasjonatki „ Krok po kroku”, wykonany przez uczniów klasy I
gimnazjum pod kierownictwem pani Agnieszki Kwiatkowskiej
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt „Drugie życie rzeczy”; edycja trzecia – „Skarpeta”,
organizowanym z okazji „Dnia Ziemi” przez Społeczną Szkołę Podstawową STO nr 4
im. J. Słowackiego w Krakowie – 4 wyróżnienia
Konkurs Plastyczny „A w kwiatach czary... - cudowny świat Calineczki”, zorganizowany
przed Dom Kultury Podgórze - III miejsce
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Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE /zakwalifikowanie się do etapu krajowego/
5 uczniów
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE /etap krajowy/
I, V, XX oraz XLIV miejsce
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE /zakwalifikowanie się do etapu międzynarodowego/
2 uczniów
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE /etap międzynarodowy/
IV i VI miejsce
Zawody z Pierwszej Pomocy Krakowskich Szkół Niepublicznych klas 4-6 „RATOWNICZEK”
organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO
w Krakowie oraz Fundację „Ratuj Życie” - III miejsce
IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych ”ŚWIETLIK”
dla uczniów szkół podstawowych
dwie nagrody, 18 wyróżnień
XXV edycja Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny
2 wyniki bardzo dobre, 13 wyróżnień
XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek”
finalista

Konkursy językowe – język angielski
●

●

●

Konkurs z Języka Angielskiego „OLIMPUSEK” dla uczniów klas II – III Szkoły
Podstawowej dyplom laureata – 1 uczeń, wysoki wynik – 5 uczniów
Konkurs z Języka Angielskiego „OLIMPUSEK” dla uczniów klas IV – VI Szkoły
Podstawowej dyplom laureata – 7 uczniów, wysoki wynik – 7 uczniów
IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
organizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 4
III miejsce, wyróżnienie

Konkursy sportowe
●

●

●

●

●

●

XVIII Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych
o Puchar Szkół „INSPIRACJA” 2016 – piłka nożna
reprezentacja szkoły podstawowej – IV miejsce
reprezentacja gimnazjum – II miejsce
Turniej Koszykówki Akademii Sportu PROGRES Krakowskich Szkół Podstawowych
I miejsce /dziewczęta/, II miejsce /chłopcy/
Turniej Koszykówki Akademii Sportu PROGRES Krakowskich Szkół Podstawowych
zarówno reprezentacja dziewcząt i chłopców zajęła I miejsce
Turniej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych dla klas I – III Szkół Podstawowych
„Mlekołaki” - I miejsce
XVIII Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Pływaniu
II miejsce /konkurencja w kategorii chłopców, rocznik 2007-2009 - 25m stylem dowolnym/
IV miejsce /konkurencja w kategorii chłopców, rocznik 2007-2009 – 25m stylem grzbietowym/
Zawody Pływackie dla uczniów klas III KSOS – III miejsce /styl grzbietowy/

Przeprowadzone konkursy szkolne
●

Konkurs ENGLISH SHOW

●

Konkurs fotograficzny „Nasi milusińscy”

16. Wielka Parada Smoków
5 czerwca smok „TĘCZUŚ” stworzony przez naszych uczniów pod kierownictwem pani
Agnieszki Kwiatkowskiej wziął udział w 16. Wielkiej Paradzie Smoków Smoki Europejskich
Mistrzów Malarstwa. Stwór, który „mieszka w naszej szkole” w tym dniu wziął udział w
przemarszu ulicami Starego Miasta oraz stanął w szranki o tytuł tego najpiękniejszego i
najbardziej pomysłowego.
Krótka historia naszego smoczusia:
Smok powstały z widma światła białego przepuszczonego przez pryzmat.
Takich barw używali wielcy malarze europejscy XIX wieku. Prowadzi go Św. Jerzy,
który pokonał smoka lecz tym razem nie uśmiercając lecz zniewalając.
Za darowanie życia Tęczuś użył swych nadzwyczajnych mocy i rączkami
dzieci ze Społecznej Trójki wykonał szereg dzieł malarskich na
wzór wielkich mistrzów europejskich jak np.: Leonardo
Da Vinci-ego czy Jana Vermeera a nawet Muncha.
Lecz na każdym z tych dzieł zaznaczył swą obecność.
Dostrzegł radość uczniów tworzących prace plastyczne
i sam zamarzył by cokolwiek namalować. Trzyma
więc w swoich smoczych łapach pędzel i paletę.
Z dumą kroczy – pomimo swej niewoli przez rynek Starego Krakowa,
wyszukując miejsca by móc w nim zmalować smocze dzieło sztuki.

Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty
język polski
śr. pkt klasy VIa – 17,3 (wynik procentowy 86,3)
śr. pkt klasy VIb – 17,1 (wynik procentowy 85,3)
śr. pkt szkoły – 17,2 (wynik procentowy 85,8)
gmina – 15,8 (wynik procentowy 79,2)
województwo – 14,7 (wyniki procentowy 73,3)
●

matematyka
śr. pkt klasy VIa – 17,9 (wynik procentowy 89,7)
śr. pkt klasy VIb – 17,0 (wynik procentowy 85,0)
śr. pkt szkoły 17,5 (wynik procentowy 87,3)
gmina – 13,6 (wynik procentowy 68,2)
województwo – 11,6 (wynik procentowy 58,2)
●

część językowa - język angielski
śr. pkt klasy VIa – 39,5 (wynik procentowy 98,8)
śr. pkt klasy VIb – 39,0 (wynik procentowy 97,5)
średnia pkt. szkoły – 39,3 (wynik procentowy – 98,3)
gmina – 33,5 (wynik procentowy – 83,8)
województwo – 29,3 (wynik procentowy 73,3)
●

część językowa – język francuski
śr. pkt klasy VIa – 40,0 (wynik procentowy 100,0)
średnia pkt. szkoły – 40,0 (wynik procentowy 100,0)
gmina – 36,5 (wynik procentowy – 91,3)
województwo – 36,5 (wynik procentowy – 91,3)
●

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego
język polski
śr. pkt szkoły – 29,3 (wynik procentowy – 91,5)
gmina – 24,7 (wynik procentowy – 77,2)
województwo – 23,1 (wynik procentowy – 72,1)

język angielski – poziom podstawowy
śr. pkt szkoły – 38,4 (wynik procentowy – 95,9)
gmina – 30,8 (wynik procentowy – 77,0)
województwo – 25,9 (wynik procentowy – 64,9)

historia i społeczeństwo
śr. pkt szkoły – 27,9 (wynik procentowy – 87,2)
gmina – 20,9 (wynik procentowy – 65,3)
województwo – 19,0 (wynik procentowy – 59,3)

język angielski – poziom rozszerzony
śr. pkt szkoły – 36,3 (wynik procentowy – 90,7)
gmina – 23,9 (wynik procentowy – 59,9)
województwo – 18,1 (wynik procentowy – 45,2)

matematyka
śr. pkt szkoły – 22,8 (wynik procentowy – 81,3)
gmina – 17,2 (wynik procentowy – 61,4)
województwo – 14,8 (wynik procentowy – 52,9)

język francuski – poziom podstawowy
śr. pkt szkoły – 40,0 (wynik procentowy – 100,0)
gmina – 35,0 (wynik procentowy – 87,5)
województwo – 33,0 (wynik procentowy – 82,6)

przedmioty przyrodnicze
śr. pkt szkoły – 22,1 (wynik procentowy – 78,8)
gmina – 17,0 (wynik procentowy – 60,7)
województwo – 15,1 (wynik procentowy – 54,0)

język francuski – poziom rozszerzony
śr. pkt szkoły – 40,0 (wynik procentowy – 100,0)
gmina – 34,50 (wynik procentowy – 86,3)
województwo – 34,8 (wynik procentowy – 87,1)
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●

