
  

Sprawozdanie 
Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych nr 3 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

za okres

wrzesień – grudzień 2016



  

Działalność dydaktyczna i wychowawcza 
za okres IX - XII 2016

Wszelkie działania szkolne przebiegały zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
W ciągu tych miesięcy zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

● 19-23 września – wyjazd uczniów klas gimnazjalnych na obóz naukowy do Muszyny

● 19- 20 września – wyjazd uczniów szkoły podstawowej na jesienny wyjazd integracyjny do Zawoi

● 27 września – odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego 
„Koncertowe obyczaje” 

● 28 września – wyjście uczniów klas II, III a oraz III b pod opieką pań wychowawczyń do Opery 
Krakowskiej na spektakl „Magia i Muzyka”

● 7 października – tradycyjny wyjazd uczniów klas III a oraz III b pod opieką pań wychowawczyń
do gospodarstwa agroturystycznego w Dąbrowie

● 18 października –– odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola 
Szymanowskiego - Z Operą na ty - „Zamek na Czorsztynie”

● 20 października – wyjście uczniów klasy I a gimnazjum
pod opieką wychowawczyni do Radia Kraków 



  

● 22 października - odbył się Dzień Otwarty Szkoły

● 28 października – uczniowie gimnazjum obejrzeli brawurowy spektakl „Szalbierz” w Teatrze 
Ludowym

● 8 listopada  –– odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola 
Szymanowskiego -„ Z dawnego Krakowa”

● 10 listopada – uczniowie z klas I a i I b gimnazjum wzięli udział w grze terenowej „Śladami 
Niepodległości”, organizowana przez III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO i Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa.

● 10 listopada – wyjście uczestników kółka przyrodniczego pod opieką nauczyciela na 
Uniwersytet Jagielloński na SpiN day – Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki

● 16 listopada – wyjście uczniów klas I, II, IIIa oraz III b pod opieką wychowawców do Teatru 
Groteska na przedstawienie „Brzydkie Kaczątko” 

● 21 listopada – wyjście uczniów klasy III b pod opieką wychowawczyni na wycieczkę po 
Krakowie w ramach przygotowań do konkursu KRAKUSEK, „Tropem obronności i osobliwości”

● 25 listopada – wyjście uczniów klasy III a pod opieką wychowawczyni na wycieczkę po 
Krakowie w ramach przygotowań do konkursu KRAKUSEK, „Tropem obronności i osobliwości”



  

● 1 grudnia – wyjście kilkunastu uczniów zarówno ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum pod 
opieką nauczycieli w ramach 74. Konkursu Szopek Krakowskich

● 2-3 grudnia – wyjazd teatralno-muzealny do Warszawy

● 5 grudnia – wyjście uczestników kółka przyrodniczego pod opieką nauczyciela na Uniwersytet 
Rolniczy na spotkanie w ramach obchodów Światowego Dnia Gleby

● 6 grudnia – Kołysanki – odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola 
Szymanowskiego – „Rozbudzanki pod choinkę”

● 6, 7, 8 grudnia –  uczniowie trzeciej klasy gimnazjum zmierzyli się z próbnym egzaminem 
gimnazjalnym Operonu

● 13 grudnia – wyjazd uczniów klas III szkoły podstawowej pod opieką wychowawczyń na 
wycieczkę po Krakowie w ramach przygotowań do konkursu „Krakusek”



  

Zrealizowane projekty
● Akcja Społeczna Profesor Wnuczek

Nasza szkoła już po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję społeczną „PROFESOR-
WNUCZEK”, przeprowadzono 6 bezpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów

● Projekt językowy Re-Integracja 28
W dniach 22-29 października grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w czwartej edycji 
projektu. Uczesticy przebywali w brytyjskim ośrodku Grosvenor Hall/ok. Londynu.
W programie wyjazdu była nauka angielskiego z native speakerami-20 lekcji, zajęcia sportowe 
i rekreacyjne oraz wycieczki 

● XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie „Krakusek”
Tradycyjnie uczniowie klas III szkoły podstawowej biorą udział w konkursie wiedzy o Krakowie 

● 17 listopada – odbyła się  IX edycja projektu Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej, której 
jak co roku towarzyszył konkurs. W tym roku uczniowie zmierzyli się z dziełem Adama 
Mickiewicz „Dziady”. Kontynuacją tego dnia w dniu następnych był dzień patriotyczny

● 18 listopada uczniowie klas gimnazjalnych udali się do Muzeum Armii Krajowej, wcześniej 
podczas apelu cała społeczność szkoły śpiewała pieśni patriotyczne.   

● Ślubowanie pierwszaków
30 listopada w święto STO odbyło się w naszej szkole ślubowanie pierwszaków. Tym razem 
utrzymane było w konwencji futurystyczno – komputerowej. 



  

Konkursy, zawody, olimpiady:

● szkolny konkurs fotograficzny - „Wakacyjne spotkania z historią” – przyznano I, II, III miejsce oraz 
wyróżnienie

● eliminacje szkolne do XIII Konkursu Poezji Anglosaskiej – 5 osób nagrodzonych z klas I-III szkoły 
podstawowej oraz wyłoniono trzech uczniów z klas IV-VI SP  

● XVI Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych – reprezentacja szkoły podstawowej 
zajęła 3 miejsce

● XVI Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych – reprezentacja gimnazjum zajęła
6 miejsce

● tytuł króla strzelców podczas XVI Krakowskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych
● 74. Konkurs Szopek Krakowskich – 6 wyróżnień specjalnych
● etapy szkolne konkursów dla uczniów szkoły podstawowej: Małopolski Konkurs Humanistyczny, 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego, Małopolski Konkurs Tematyczny Baltie 2017 
● etapy szkolne konkursów dla uczniów gimnazjum:  Małopolski Konkurs Języka Polskiego, Małopolski 

Konkurs Matematyczny, Małopolski Konkurs z Fizyki,  Małopolski Konkurs Historyczny, Małopolski 
Konkurs Biologiczny, Małopolski Konkurs Geograficzny, Małopolski Konkurs Chemiczny, Małopolski 
Konkurs Języka Angielskiego, Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego,Małopolski Konkurs Języka 
Francuskiego, ,Małopolski Konkurs Tematyczny dla uczniów gimnazjum „Od algorytmu do programu”



  

Do etapu rejonowego konkursów
 Małopolskiego Kuratora Oświaty

 zakwalifikowali się:
● z Małopolskiego Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

- Natalia Grochowska 
- Mikołaj Kaźmierczyk
- Natalia Moskwa
- Kajetan Rybarski
- Filip Kowalski-Potok
- Wiktor Czernecki
- Magdalena Kaim
- Zuzanna Malinowska
- Szymon Mikoś

● z Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych
- Mikołaj Kaźmierczyk 

● z Konkursu Tematycznego Informatycznego „Małopolskie Baltie 2017”
- Wójcik Marcin

● z XII Olimpiady Matematycznej Juniorów dla uczniów gimnazjum – zwody II stopnia
- Jakub Kościelniak



  

● z Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum
- Maja Drząszcz
- Helena Swęd  
- Gabriela Światłowska

● z Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum
- Helena Swęd 
- Jan Przewięźlikowski
- Andrzej Danielak
- Piotr Marczewski
- Jakub Kościelniak

● z Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum
- Maja Drząszcz
- Adam Kowalski-Potok
- Adam Krupa
- Jan Przewięźlikowski

● z Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum
- Maja Drząszcz
- Paulina Jamroziewicz
- Milena Karcz
- Karolina Mazurek
- Sonia Nocoń
- Klara Piotrowska 
- Aleksandra Przeniosło
- Gabriela Światłowska

● z Tematycznego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu”
- Urszula Obirek
- Mikołaj Gosztyła
- Andrzej Danielak



  

Nasi stypendyści:

● Stypendium naukowe szkolne dla uczniów Społecznego Gimnazjum nr 3 STO, 
otrzymało 7 uczniów

● Stypendium naukowe szkolne dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO, 
otrzymało 4 uczniów

● Stypendium „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. 
Edwarda Wieczorka, otrzymało 4 uczniów 

● Stypendium socjalne z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. Edwarda 
Wieczorka, otrzymało 4 uczniów



  

Akcje charytatywne
● podczas kiermaszu charytatywnego organizowanego 22 października udało się zebrać

1550 zł. 930 zł - 60% wszystkich środków, delegacja uczniów szkoły podstawowej przekazała 
Krakowskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt wraz z zebranymi artykułami dla zwierząt 
(koce, karma). Pozostałe środki delegacja gimnazjalistów wręczyła przedstawicielom Alma 
Spei Hospicjum dla Dzieci 

● zbiórka baterii w ramach ekologicznego wolontariatu

● zbiórka zakrętek plastikowych

● zbiórka odzieży na potrzeby Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera 
Hospicjum Perinatalne

● zbiórka darów dla podopiecznych Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
zorganizowana przez uczniów klasy I a gimnazjum

● udział całej społeczności szkolnej w przygotowaniu „Szlachetnej Paczki”, w tym roku udało się 
przygotować paczki dla dwóch rodzin

● przygotowanie i przekazanie świątecznych kartek i upominków wykonanych przez uczniów 
dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie 



  

Pozyskane środki

● Zarząd Główny STO uchwałą nr 1356/16 z dnia 19.11.2016 przyznał środki finansowe
na dofinansowanie imprez szkolnych w wysokości 2.200,00 zł

● wysokość przekazanych środków z wpłat 1%  - 12.956,00 zł



  

Rekrutacja, rotacja uczniów

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

Zamknięto nabór do pierwszego oddziału klasy pierwszej – 20 uczniów, 

w trakcie jest rekrutacja do drugiego oddziału

Rotacja uczniów:

Klasa V – 2 osoby doszły (podpisane umowy w IX oraz X)

Klasa III b – 1 osoba odeszła (rozwiązanie umowy w X)

Aktualna liczba uczniów: Szkoła Podstawowa – 124 uczniów  

                                                            Gimnazjum –  67 uczniów

                                                                    Łącznie – 191 uczniów
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