Sprawozdanie
Dyrekcji
Zespołu Szkół Społecznych nr 3

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

za okres kwiecień – czerwiec 2017

KONKURSY MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
•

Maja Drząszcz – uczennica klasy II gimnazjum

LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum
•

Gabriela Światłowska – uczennica klasy I b gimnazjum

LAUREATKA Małopolskiego Konkursu Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjum
•

Adam Krupa – uczeń klasy III

Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum
•

Piotr Marczewski – uczeń klasy III gimnazjum

Finalista Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum
•

Helena Swęd – uczennica klasy III gimnazjum

Finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum
•

Mikołaj Gosztyła – uczeń klasy I b gimnazjum

Finalista Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu”
•

Urszula Obirek – uczennica klasy I b gimnazjum

Finalistka Małopolskiego Konkursu Informatycznego „Od algorytmu do programu”

KONKURSY . . .
• MIĘDZYNARODOWY KONKURS PROGRAMISTYCZNY BALTIE 2017
IX miejsce – Urszula Obirek – uczennica klasy I b gimn. (finał etapu międzynarodowego)
• MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY
wyróżnienie - Julian Piotrowski - uczeń klasy II SP
wyróżnienie - Adam Piszczek - uczeń klasy III a SP
wyróżnienie - Milena Dembowska - uczennica klasy III a
wyróżnienie - Wiktor Kasperkiewicz - uczeń klasy III a
wyróżnienie - Michał Janeczek - uczeń klasy IV
wyróżnienie - Alicja Denkiewicz - uczennica klasy IV
wyniki bardzo dobry - Mateusz Lasek - uczeń klasy V
wyróżnienie - Wiktor Czernecki - uczeń klasy V
wyróżnienie - Ewa Kliszcz - uczennica klasy V
wyróżnienie - Marcin Wójcik - uczeń klasy VI
wyróżnienie - Sonia Nocoń - uczennica klasy I a gimn.
wyniki bardzo dobry - Urszula Obirek - uczennica klasy I b gimn.
wyniki bardzo dobry - Andrzej Danielak - uczeń klasy I b gimn.
wyróżnienie - Mikołaj Gosztyła - uczeń klasy I b gimn.
wyróżnienie - Szymon Kościelniak - uczeń klasy I b gimn.
wyniki bardzo dobry - Jakub Kościelniak - uczeń klasy III gimn.
wyróżnienie - Adam Krupa - uczeń klasy III gimn.

• XXII edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ALFIK MATEMATYCZNY
Jakub Kościelniak - bardzo dobry wynik (4 miejsce w województwie)
Urszula Obirek – bardzo dobry wynik (6 miejsce w województwie)
Michał Bartula – dobry wynik (33 miejsce w województwie)
Wiktor Czernecki – dobry wynik (45 miejsce w województwie)
Mateusz Lasek – dobry wynik (47 miejsce w województwie)
• VIII MAŁOPOLSKIE MISTRZOSTWA W ŁAMIGŁÓWKACH LOGICZNYCH
I miejsce – zespół, w składzie: Jakub Kościelniak, Adam Krupa, Adam Kowalski – Potok, Urszula Obirek
IV miejsce - zespół, w składzie: Andrzej Danielak, Mikołaj Gosztyła, Jan PrzewięźlikowskI, Helena Swęd

•

X edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAUK PRZYRODNICZYCH

ŚWIETLIK dla uczniów szkół podstawowych
nagroda - Liwia Minkiewicz – uczennica klasy I
nagroda - Szymon Sikora – uczeń klasy I
nagroda - Otylia Wdzięczny – uczennica klasy II
nagroda - Mikołaj Kaźmierczyk – uczeń klasy VI

wyróżnienie - Kajetan Kaźmierczyk – uczeń klasy I
wyróżnienie - Hanna Makowska – uczennica klasy I
wyróżnienie - Tymon Obirek – uczeń klasy I
wyróżnienie - Miłosz Obirek – uczeń klasy I
wyróżnienie - Aleksander Sieroń – uczeń klasy I
wyróżnienie - Antonina Kuniewicz – uczennica klasy II
wyróżnienie - Krzysztof Lonc – uczeń klasy II
wyróżnienie - Julian Piotrowski – uczeń klasy II
wyróżnienie - Lena Zaranek – uczennica klasy I

wyróżnienie - Wiktor Kasperkiewicz – uczeń klasy III a
wyróżnienie - Jakub Łukasiak – uczeń klasy III b
wyróżnienie - Mikołaj Majer – uczeń klasy III b
wyróżnienie - Paweł Szydło – uczeń klasy III b
wyróżnienie - Wojciech Klimek – uczeń klasy IV

wyróżnienie - Ignacy Korta – uczeń klasy IV
wyróżnienie - Mateusz Uhruski – uczeń klasy IV
wyróżnienie - Ewa Kliszcz – uczennica klasy V
wyróżnienie - Zuzanna Malinowska – uczennica klasy VI

KONKURSY ARTYSTYCZNE
• 47. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PENTEL
W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym biorą udział dzieci z całego świata! odnotowano aż 13 191 zgłoszeń, w tym 1125 prac z Polski... Celem
konkursu jest tworzenie sztuki ponad podziałami.
SILVER - Małgorzata Kałuża-uczennica klasy II
BRONZE - Piotr Babicz-uczeń klasy I
BRONZE - Milena Karcz-uczennica klasy II gimnazjum
• Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt.: „Drugie życie rzeczy, edycja czwarta – „Rolka z papieru”
wyróżnienie - Szymon Grochowski – uczeń klasy IV
• Konkurs plastyczny „Dbamy o nasze miasto-walczymy ze smogiem”
I miejsce – Ewa Kliszcz – uczennica klasy V
III miejsce – Aleksandra Szyszuk – uczennica klasy I a gimn
wyróżnienie – Gabriela Światłowska – uczennica klasy I b gimn

• Ogólnopolski Konkurs „Granie w mapowanie” organizowany przez LIBRUS.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu mapy myśli na temat własnych talentów zainteresowań.
wyróżnienie – Jakub Łukasiak – uczeń klasy III b
• Konkurs plastyczny „Natura bezcennym darem” organizowany w ramach XVII Festiwalu Nauki
i Sztuki w Krakowie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
wyróżnienie w kat. uczniów klas IV-VI SP - Mateusz Uhruski – uczeń klasy IV

• szkolny konkurs na najpiękniejsze listy dla Ziemi
wyróżnienie: Małgorzata Kałuża – uczennica klasy II
wyróżnienie: Anna Kądzielska – uczennica klasy I
wyróżnienie: Krzysztof Piątosa – uczeń klasy III b
wyróżnienie: Emilia Zychal – uczennica klasy I
I miejsce Natalia Moskwa – uczennica klasy V
• Szkolny konkurs „Co z ciebie wyrośnie”
I miejsce – Szymon Grochowski ex aequo Liwia Minkiewicz
wyróżnienie – Ewa Lamik

17 WIELKA PARADA SMOKÓW SMOKI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO
4 czerwca już po raz trzeci nasza szkoła brała udział w Wielkiej Paradzie Smoków organizowanej przez Teatr Groteska.
Tym razem za inspirację dla smoczych postaci, biorących udział w Paradzie, posłużyła kultura krajów
Morza Śródziemnego. Wielką „bestię” stworzyli w tym roku uczniowie pod kierunkiem pani Agnieszki Kwiatkowskiej.
Jak zawsze z nie ocenioną pomocą i pracą w „budowę” smoczka zaangażowali się Rodzice.
Smoczuś został nazwany Aureliusz Romulus.
Legenda o naszym smoku:
Różne legendy krążą po tym świecie. W każdej z nich jest ziarenko prawdy,
jednak w tej, którą dzisiaj wam opowiem jest jej trochę więcej. Wszystko zaczęło się
pewnego słonecznego dnia, kiedy oddział rzymskich legionistów zmierzał na podbój
kolejnych miast. Po drodze żołnierze spotkali wędrownego kupca, który wcisnął im duże, dziwne jajo.
Nigdy takiego nie widzieli, więc nie wiedzieli, co mają zrobić. Jednak przygarnęli je i troszczyli się o nie.
Po jakimś czasie jajo zaczęło się ruszać, pękło, a ze środka wyszła dziwna, mała istota.
Okazało się, że to smok. Wojownicy zaopiekowali się młodym gadem. Lata mijały, a małe stworzenie
stało się wielkim, groźnym smokiem. Jego ogromna głowa splamiona krwią poległych przeciwników
błyszczała w słońcu odcieniami czerwieni i purpury. Tułów obłożony najtwardszymi, rzymskimi
tarczami wyglądał jak oddział rzymskich wojowników. Potężne nogi, na których błyszczały łuski,
były zdolne poruszać się w najtrudniejszych warunkach. Unosił się na swoich
ogromnych, pokrytych złotymi liśćmi laurowymi skrzydłach,
ziejąc ogniem na oddziały wrogów.
Zgniłozielonym ogonem potrafił zatrząść ziemią. Dzięki smokowi legioniści
wygrywali przegrane już
bitwy i poszerzali terytoria Imperium Rzymskiego.

KONKURS JĘZYKOWE
• Najwyższe wyniki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego OLIMPUS I OLIMPUSEK
(powyżej 80%)
 Szymon Kościelniak (90%) - uczeń klasy I b gimn.
 Kajetan Laskowski (87%) - uczeń klasy I a gimn.
 Urszula Obirek (87%) - uczennica klasy I b gimn.
 Dorota Snoch (86%) - uczennica klasy I a gimn.
 Mikołaj Adamek (83%) - uczeń klasy I b gimn.
 Julian Gimlewicz (82%) - uczeń klasy I a gimn.
 Karolina Mazurek (81%) - uczennica klasy I a gimn.
 Klara Piotrowska (80%) - uczennica klasy I b gimn.
 Sonia Nocoń (80%) - uczennica klasy I a gimn.
 Mateusz Uhruski (82%) - uczeń klasy IV
 Aleksandra Danielak (81%) - uczennica klasy IV
 Ignacy Korta (81%) - uczeń klasy IV
 Aleksander Chuchmacz (84%) - uczeń klasy V
 Ewa Kliszcz (84%) - uczennica klasy V
 Natalia Moskwa (83%) - uczennica klasy V
 Dominika Ochman (83%) - uczennica klasy V
 Wiktor Czernecki (81%) - uczeń klasy V
 Mikołaj Kaźmierczyk (88%) - uczeń klasy VI
 Magdalena Kaim (84%) - uczennica klasy VI
 Jakub Prokop (83%) - uczeń klasy VI
 Szymon Mikoś (81%) - uczeń klasy VI
 Krzysztof Lonc (83%) - uczeń klasy II
 Zofia Kochman (80%) - uczennica klasy II

• V Międzyszkolny Konkurs Piosenki w języku angielskim „English Talent”
wyróżnienie – Natalia Moskwa „Shape of You” (Ed Sheeran) – uczennica klasy V
• VIII edycja Konkursu Języka Francuskiego „Mes rencontres avec le francais”,
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Piotra Michałowskiego TSSP

tytuł laureata – Natalia Stryczek – uczennica klasy IV – zdobywając 79,25 pkt / 80 pkt
tytuł laureata – Dominika Ochman – uczennica klasy V – zdobywając 78,5 pkt / 80 pkt

• Szkolny konkurs „English show”
a) kategoria uczniowie klas I – III :
I miejsce : Zofia Kochman, Otylia Wdzięczny, Lena Zaranek, Alicja Godula – uczennice klasy II; w piosence „We don't need No education”
II miejsce – Klara Michalska – uczennica klasy III b; w piosence „Falling For You”
III miejsce – uczniowie klasy I; w piosence „Beautiful Creatures”
wyróżnienie – uczniowie klasy II; w piosence „ One way ticket”
wyróżnienie – Nina Reichert – uczennica klasy III b; w piosence „Shape Of You”
wyróżnienie – Antonina Kuniewicz, Maja Ziętek, Małgorzata Kałuża – uczennice klasy II; w piosence „Faded”
nagroda publiczności – Klara Michalska – uczennica klasy III b; w piosence „Falling for You”
b) kategoria uczniowie klas IV – VI:
I miejsce – Zofia Adamek, Natalia Moskwa, Maja Skowron, Maja Gąsiorowska, Julia Gach, Domina Ochman, Sabina Gryglewska – uczennice klasy ; w piosence „Roar”
II miejsce – Natalia Moskwa – uczennica klasy V; w piosence „Shape of You”
III miejsce – Dominika Ochman – uczennica klasy V; w piosence „I turn to you”
wyróżnienie – Anna Horowitz – uczennica klasy VI, w piosence „Adore”
wyróżnienie – Natalia Stryczek – uczennica klasy IV; w piosence „I See The Light”
wyróżnienie – Ignacy Korta, Mikołaj Bożętka – uczniowie klasy IV; w piosence „Human”
wyróżnienie – Zofia Adamek, Maja Skowron – uczennice klasy V; w piosence „How Far I'll Go”
wyróżnienie – Natalia Grochowska – uczennica klasy VI; w piosence „We are the World”
wyróżnienie – Magdalena Kaim – uczennica klasy VI; w piosence „Set Fire to the Rain”
wyróżnienie – Leon Długosz – uczeń klasy IV; w piosence „Bad”
nagroda publiczności – Matylda Pindel – uczennica klasy IV; w piosence „What Does The Fox Say”

SPORT
• XIX Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Szkół „INSPIRACJA” 2017 – ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

• XIX Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych o Puchar Szkół „INSPIRACJA” 2017 (Turniej Piłki Nożnej)
reprezentacja szkoły podstawowej w składzie: Aleksander Chuchmacz, Tobiasz Rozmarynowski, Wiktor Hojnor, Filip Kowalski – Potok, Szymon
Mikoś, Filip Michalski, Michał Grządziel, Mikołaj Kaźmierczyk – zajęła III miejsce
reprezentacja gimnazjum w składzie: Mikołaj Gosztyła, Aleksander Hojnor, Dawid Zbroja, Igor Jarosz, Franciszek Morąg, Dawid Liszka, Bartłomiej
Nędza, Jakub Kościelniak - zajęła V miejsce

• Korespondencyjne Zawody Pływackie dla uczniów klas drugich organizowanych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, przy Al. Powstania
Warszawskiego 6
I miejsce – Lena Zaranek
II miejsce – Karolina Białas

Z ŻYCIA SZKOŁY
• 4 kwietnia wyjście uczniów do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Przygody Odyseusza”
• 6 kwietnia większość uczniów (w godzinach wieczornych) obejrzała interesujący w kategoriach społecznych i moralnych spektakl „Głód” według
powieści Martina Caparrosa w reżyserii Anety Groszyńskiej. Wydarzenie miało miejsce na Nowej Scenie Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej.
Zostało poprzedzone udziałem w warsztacie Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej, zwieńczone natomiast udziałem w dyskusji z
twórcami spektaklu.
• 6 kwietnia wyjście uczniów do Groteska na przedstawienie pt. „Przygody Odyseusza”
• 24 kwietnia w szkole odbył się Dzień Ziemi. Uczniowie mogli posadzić rośliny w szkolnym ogródku, namalować kredą dżunglę, napisać list do
Ziemi i zjeść zdrowe warzywa, owoce i wypić zdrowe soki. Dużą atrakcją był konkurs pod hasłem „Co z ciebie wyrośnie?”. Kto przyniósł z domu 15
zużytych baterii, otrzymał w zamian nasionko nieznanej mu rośliny wraz z instrukcją sadzenia i pielęgnacji. Co z niego wyrośnie, przekonamy się
4 czerwca, kiedy uczniowie przyniosą do szkoły zdjęcia posadzonych roślin.
• 26 kwietnia wycieczka uczniów klas III a oraz III b do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice
• 4 – 5 maja – wyjazd uczniów klas IV oraz V na Zaczarowane Wzgórze
• 5 maja – wyjazd uczniów klasy VI do Doliny Będkowskiej
• 8 maja wyjście uczniów klas I oraz II do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Towarzystwa Pana Brzechwy”

• 21 – 26 maja – wyjazd uczniów Gimnazjum na zieloną szkołę do Włoch (Wenecja, Cesenatico Rawenna, Mirabilandia)
• 22 - 26 maja – wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej na zielonej szkole do Kotliny Kłodzkiej
• 29 maja – 2 czerwca – wyjazd uczniów klasy II oraz III gimnazjum do Stegny

• 31 maja z okazji Dnia Dziecka w szkole odbył się tradycyjny już „English show”
• 1 czerwca odbyła się gra terenowa, której celem było poznanie części historii Nowej Huty
I miejsce drużyna w składzie: Zuzia Malinowska, Magdalena Kaim, Anna Horowitz, Kacper Krawiec, Szymon Mikoś.

• 1 czerwca wyjście uczniów klasy I a do zakładów Cukierniczych Wawel w Bobczycach. Zamek w Dobczycach.
• 2 czerwca wyjście uczniów klas I oraz II do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Bajka o Szewczyku”
• 6 czerwca wyjście uczniów klas III a oraz III b do Teatru Groteska na przedstawienie „Dzienniki Gwiazdowe”
• 13 czerwca wyjście uczniów klasy III b do skryptorium w Klasztorze Karmelitów „Na Piasku”

• 21 oraz 22 czerwca w Tetrze Ludowym dobyły się dwa dni Gali końcoworocznej,
pierwszy był wieczorem teatralnym,

natomiast drugi – wieczorem estradowym

STYPENDIA, LAURY























 11 kwietnia 2017r. . Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO. Stypendia otrzymali:
Gąsiorowska Maja
Moskwa Natalia
Horowitz Anna
 11 kwietnia 2017r. . Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe dla uczniów Społecznego Gimnazjum nr 3 STO. Stypendia otrzymali:
Drząszcz Maja
Krupa Adam
Swęd Helena
Światłowska Gabriela
 Nagrodę Primus Inter Pares, za najwyższą średnią w szkole otrzymały:
Anna Horowitz
Magdalena Kaim
Urszula Obirek
 List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Krakowa w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” otrzymali:
Maja Drząszcz
Adam Krupa
Gabriela Światłowska
Urszula Obirek
Mikołaj Gosztyła
Helena Swęd
Karolina Mazurek
Sonia Nocoń
Anna Horowitz
Magdalena Kaim
Szymon Mikoś
Natalia Kłys

POZYSKANE FUNDUSZE
• 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
• w ramach grantu z ZG STO zrealizowaliśmy projekt „Profesor Wnuczek”

• złożyliśmy projekt na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie więzi międzypokoleniowych – Działajmy razem” w 2017 roku
• uzyskano bezpłatne cztery miejsca w „Programie rozwojowym Szkoły Liderów Bezpieczeństwa”, zrealizowanego przez Tamę – Centrum Budowania
Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, działające w ramach Krakowskiego Ośrodka Terapii

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJANLEGO w bieżącym roku szkolnym
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