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DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Gimnazjum

24.08.2006  –  dyrektor  Publicznego  Gimnazjum  w  Miasteczku 
Śląskim mgr Danuta Stankiewicz przygotowała wniosek konkursowy 
– Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe (konkurs 8/2. 1a/2006)
Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie zapisów 
w  Uzupełnieniu  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów  Ludzkich 
2004 – 2006 w ramach:
Priorytetu II – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
Działania 2.1 – Zwiększenie dostępu do Edukacji – promocja kształcenia 
przez całe życie,
Schematu a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a 
miastem,
Typu projektu – „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”
Instytucją ubiegającą się o dofinansowanie było Starostwo Powiatowe w 
Tarnowskich Górach (udział w programie co najmniej 50 szkół).
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych 
szkół,  ukierunkowanych  na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych, 
rozwijanie  aspiracji  edukacyjnych  i  społecznych  uczniów.  Nie  był 
wymagany wkład własny ubiegającego się o dofinansowanie.
Warunkiem  koniecznym  do  przekazania  szkole  środków  na 
dofinansowanie  wdrażania  programu  rozwoju  szkoły  było  jego 
opracowanie.
Program realizowany jest przez cały rok – tj. od lutego 2007 do końca 
stycznia 2008r. 
Projekt  opracowany  przez  Starostwo  nosi  tytuł  „Uczymy  się  nie  dla 
szkoły, lecz dla życia”.
Przygotowany  przez  dyrektora  szkoły  wniosek  został  przekazany  za 
pośrednictwem  Zespołu  ds  Obsługi  Placówek  Oświatowych  w 
Miasteczku  Śląskim  do  Starostwa  Powiatowego.  Ostatecznie  szkole 
przyznano kwotę 72.702,34 zł na realizację programu. Już od początku 
ferii zimowych prowadzone są zajęcia dla uczniów, w tym:

I. Zajęcia  korekcyjne  –  zespoły  wyrównawcze,  gimnastyka 
korekcyjna,

II. Ścieżka  zdrowotna  –  koło  ekologiczne,  kulturoznawczo- 
regionalne,  zajęcia  sportowe  (siatkówka  ,koszykówka,  piłka 
nożna, aerobik, basen),

III. Zajęcia artystyczne i koła zainteresowań:
- nauka tańców (regionalnych ,polskich, towarzyskich),
- koła  (informatyczne,  plastyczne,  teatralne,  wokalne, 

dziennikarskie).
Łącznie 47 godzin tygodniowo. Uczniowie dokonali wyboru zajęć.

W  czasie  ferii  zimowych  codziennie  prowadzono  zajęcia 
w godz.9.00- 12.00.
Były  to  zajęcia  sportowe  (40  godz.),  komputerowe  (40  godz.),  nauka 
tańców regionalnych (20 godz.). We wtorki od 12.15 – 14.15 uczniowie 
wyjeżdżali  na  basen,  od  14.30  -16.30  uczyli  się  rock’rolla  (9 
godz.).Szkoła  udostępniła  salę  gimnastyczną  absolwentom  szkoły. 
Nauczyciele przepracowali 189 godzin.

Codziennie  podawane  było  nieodpłatnie  mleko  oraz  wydawano  dla 
chętnych obiady.

Monika  Gagatek  –  uczennica  kl.2a  uzyskała  II  miejsce  w 
Powiatowym Konkursie Plastycznym przebiegającym pod hasłem „Kiedy 
dzwonię  po straż  pożarną”.  Konkurs  ogłoszony został  przez  Komendę 
Główną  Straży  Pożarnej.  Praca  Moniki  bierze  udział  w  kolejnych 
eliminacjach  –  wojewódzkich  i  ogólnopolskich.  Nagrodę  z  rąk  Pana 
Starosty odbierała 13.03.2007 r. 

Sukcesy sportowe
Od początku lutego uczniowie naszego gimnazjum reprezentowali szkołę 
w różnych zawodach sportowych i odnosili sukcesy
· 05.03.2007  Powiatowe  Zawody  w  Tenisie  Stołowym 

organizowane  w  Publicznym Gimnazjum nr  2  Sportowym w 
Tarnowskich Górach,  dziewczęta V miejsce, chłopcy zajęli II 
miejsce  i  awans  do  zawodów  rejonu  tarnogórsko-
lublinieckiego. Drużyny te reprezentowali: Aleksandra Labus, 
Beata Wiśniewska, Patrycja Szyińska, Damian Nowakowski, 
Arnold  Dawidziak  i  Łukasz  Oblak,  Łukasz  Oblak 
indywidualnie zajął IV miejsce.

· 01.02.2007,  02.02.2007,  27.02.2007,  19.03.2007  Powiatowe 
Zawody  w  siatkówce  dziewcząt  i  chłopców w  Publicznym 
Gimnazjum  nr  2  Sportowym  w  Tarnowskich  Górach  i 
Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach.  Chłopcy 
V miejsce - Dziewczęta II miejsce
Chłopców  reprezentowali:  Arkadiusz  Droś,  Tomasz  Bajer, 
Krzysztof  Dudek,  Piotr  Duda,  Dawid  Mazur,  Michał 
Małczak,  Marek  Dworaczek,  Marek  Chłopaś,  Kamil 
Gwóźdź i Szymon Zok. 
Dziewczyny  reprezentowały:  Aleksandra  Labus,  Beata 
Wiśniewska,  Katarzyna  Pająk,  Zuzanna  Piątkowska, 
Izabela Lewczuk, Sara Wiktorska, Lucyna Janecka, Milena 
Golla 

Nasze  siatkarki  uczestniczyły  też  po  raz  kolejny  w  rozgrywkach  ligi 
gimnazjalnej.  Po  wygraniu  rozgrywek  grupowych  awansowały  do 
finału.  Rozgrywki  finałowe  rozegrano  w  naszym  gimnazjum  19 
marca.  Po  zaciętej  rywalizacji  nasze  dziewczęta  zajęły  II  miejsce. 
Pierwsze miejsce zajęły gimnazjalistki z Rybnej, III miejsce Gimnazjum 
Salezjańskie a czwarte Świerklaniec. 
Naszą  drużynę  reprezentują:  Aleksandra  Labus,  Beata 
Wiśniewska,  Katarzyna  Pająk,  Zuzanna  Piątkowska,  Izabela 
Lewczuk,  Sara  Wiktorska,  Lucyna  Janecka,  Kamila  Lazaj, 
Milena  Golla,  Dagmara  Jarzombek,  Dominika  Misiura,  Sara 
Kurzawa,  Marlena  Werner.  Sara  Wiktorska  została  wybrana 
najskuteczniejszą zawodniczką rozgrywek.
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Szkoła Podstawowa Nr 1
   08  marca  br.  w  naszej  szkole  w  ramach  Dnia  Kobiet 
i  podsumowania  udziału  szkoły  w  programie  „Szkoła  promująca 
zdrowie”  dzieci  przygotowały  program  artystyczny  poświęcony 
zdrowemu stylowi  życia.   Uroczystość  zaszczycił  swoją  obecnością 
Kawaler  Orderu  Uśmiechu  Pan  Mieczysław  Dumieński. 
W przedstawieniu w humorystyczny sposób dzieci opowiadały o tym jak 
zdrowo się odżywiać, dbać o higienę ciała. Tydzień wcześniej uczniowie 
przygotowali  prace  plastyczne,  z  których  wykonano  wystawę  na 
korytarzach szkoły. Najładniejsze prace zostały nagrodzone. Dodatkową 
atrakcją było przygotowanie strojów owoców i warzyw. Dzięki wsparciu 
Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”  w tym dniu wszyscy 
uczniowie klas I – III otrzymali soczki karotenowe „Kubuś”, a uczniowie 
klas IV – VI smaczne jabłka. Na wszystkich zajęciach lekcyjnych w tym 
dniu  zostały  przeprowadzone  „zdrowotne  pogadanki”.  Składamy 
serdeczne  podziękowania  uczniom i  rodzicom oraz  wszystkim,  którzy 
zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości. 

Trwają zapisy na wyjazd do „zielonej szkoły” do Łeby w dniach od 
10 do 23 maja. Koszt wyjazdu 330 zł. Pierwszeństwo w zapisach mają 
klasy III. 

Szkoła  pozyskała  środki  unijne  na  zorganizowanie  zajęć 
pozalekcyjnych  i  zakup  niezbędnych  pomocy  do  ich  prowadzenia. 
Szczegółowy  harmonogram  zajęć  umieszczony  został  na  stronie 
internetowej szkoły oraz na gazetce samorządowej (przy sekretariacie).

Przypominamy o zapisach dzieci do klasy I (rocznik 2000). Prosimy 
o  zabranie  ze  sobą  numeru  PESEL dziecka  oraz  dowodu  osobistego. 
Zapisu  można  dokonać  w  budynku  szkoły  przy  ul.  Dworcowej  5  
w godzinach od 8.00 do 15.00.

13 marca br.  w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach 
odbyły się zawody w Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna naszej szkoły 
zajęła III miejsce, a w skład drużyny wchodzili następujący zawodnicy: 
Sebastian  Kamiński,  Rafał  Bieniek,  Mateusz  Madej,  Kamil 
Kucharczyk,  Dariusz  Gagatek,  Dariusz  Franke,  Janecki  Adam, 
Marek Frajer.

22 marca br.  w Szkole Podstawowej nr 13 odbyły się powiatowe 
zawody w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt.  Drużyna dziewcząt  naszej 
szkoły  zajęła  III  miejsce,  a  w  jej  skład  wchodziły  następujące 
zawodniczki:  Barbara  Opara,  Ewa  Malik,  Aleksandra  Janicka, 
Aleksandra Oblak, Aleksandra Buszka, Kinga Kurzawa, Aleksandra 
Cogiel,  Dominika  Siwy,  Patrycja  Strack  i  Karolina  Andrzejak. 
Drużyny przygotowali mgr Bożena Matusik i Artur Miozga.

30  marca  br.  tj.  w  odpust  parafialny  nasza  szkoła  organizuje 
coroczny kiermasz wielkanocny, na którym będzie można kupić palmy 
wielkanocne,  kwiaty doniczkowe, stroiki,  witrażyki,  ręcznie malowane 
jajka oraz karki świąteczne. Wszystkich serdecznie zapraszamy.  

PRZEDSZKOLE NR 1
Dni otwartych drzwi w Przedszkolu Nr 1 

w Miasteczku Śląskim ul. Dębina 1 
Nadszedł termin kwietniowych zapisów dzieci do przedszkola na rok 

szkolny 2007/2008. Prosimy o zapisywanie wszystkich dzieci 6 letnich 
oraz dzieci młodszych.  Zachęcamy Rodziców dzieci  3,  4,  5  – letnich, 
które nie były naszymi podopiecznymi w roku bieżącym do odwiedzenia 
nas w czasie Dni otwartych drzwi od 16.04 do 19.04. br., kiedy to 16.04 
i 17.04 w godzinach od 900 do 1030, a 18.04 i 19.04 w godzinach od 1400 

do 1530 wasze pociechy będą mogły uczestniczyć wraz z przedszkolakami 
w zajęciach  plastycznych,  muzycznych,  różnych  zabawach  ruchowych 
itp.
Celem Dni  otwartych  drzwi  jest  zapoznanie  dzieci  i  ich  rodziców ze 
specyfiką naszej placówki – miejsca, w którym dziecko ma możliwość 
radosnego przeżycia każdego dnia i zdobycia wielu umiejętności.

Barbara Fischer 
Dyrektor Przedszkola 

Dyrekcja  Przedszkola  Nr  1  w  Miasteczku  Śląskim   ul.  Dębina  1 
ogłasza zapisy dzieci,   które od września 2007 będą uczęszczać do 
przedszkola.
ZAPISY OD 2 DO 30 KWIETNIA BR.

PRZEDSZKOLE NR 3
Rola placówek przedszkolnych w procesie wychowania i kształcenia 

dzieci  jest  szczególna.  Wynika  ona  z  zasadniczego  wpływu  okresu 
dzieciństwa na kształtowanie się osobowości. 
Podstawowym celem  każdego  nauczyciela  jest  stymulowanie  rozwoju 
wychowanków.  Jednym  z  głównych  założeń  pracy  wychowawczo  – 
dydaktycznej  z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym  jest  poszerzenie 
kontaktów z  otaczającą  rzeczywistością  jako źródłem przeżyć  nowych 

doświadczeń i emocji. Aby wcielić tę ideę w życie zorganizowaliśmy w 
naszym przedszkolu, w ciągu I półrocza roku szkolnego 2006/2007, wiele 
imprez, spotkań i wycieczek. 

Już  we  wrześniu  udaliśmy  się  na  wycieczkę  turystyczno  – 
krajoznawczą  do  Świerklańca,  gdzie  podczas  spaceru  po  parku 
podziwialiśmy  piękno  przyrody  a  piknik  na  świeżym  powietrzu  był 
okazją do wspaniałej zabawy. Również podczas wycieczki do Palmiarni 
w  Gliwicach  dzieci  miały  okazję  podziwiać  przyrodę  w  ogrodzie 
botanicznym, zobaczyć ciekawe egzotyczne rośliny oraz zwierzęta. 

W listopadzie miała miejsce w grupie najstarszych dzieci uroczystość 
„Pasowania  na  Starszaka”.  Każde  dziecko,  po  pasowaniu  przez  panią 
Dyrektor, otrzymało dyplom. To ważne wydarzenie dla dzieci jak i ich 
rodziców zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu. 

Nasze przedszkole odwiedzili także mile oczekiwani goście. 
W galowym mundurze odwiedził nas Górnik. Podczas rozmowy z 

niecodziennym  gościem  dzieci  mogły  zweryfikować  swoją  wiedzę 
zdobytą podczas zajęć przedszkolnych. Wizytę gościa dzieci uświetniły 
programem artystycznym – wierszami, piosenkami i śląskimi tańcami. 

Każdego roku, już od samego rana, dnia 6.XII nasi wychowankowie 
wypatrują świętego Mikołaja. Radości dzieci nie było końca, gdy zjawił 
się  dostojny  gość  z  workiem  prezentów.  Wszystkie  dzieci  otrzymały 
prezenty i zaprosiły Mikołaja do nas znowu za rok. 

Również w grudniu pięciolatki wraz z rodzicami i ich panią spotkały 
się na Wigilijnym Opłatku. Wspólne biesiadowanie przy śpiewie kolęd 
wywarło na wszystkich niezapomniane wrażenia. 

Babcie i dziadkowie, chociaż często przychodzą do przedszkola, w 
dniach 22 i 23.I.2007, byli u nas honorowymi gośćmi. Zaprosiliśmy ich 
do „maleńkiej groty”, gdzie narodziło się dzieciątko Jezus. Mali aktorzy, 
w specjalnie przygotowanych strojach, wcielili się w postacie z Jasełek. 
Wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Brawom nie było końca. 
Babcie  i  dziadkowie  zostali  obdarowani  wykonanymi  przez  dzieci 
prezentami  i  zaproszeni  na  słodki  poczęstunek.  Nasze  przedstawienie 
jasełkowe  mogli  zobaczyć  także  uczniowie  klas  I  naszej  szkoły 
podstawowej oraz rodzice. 

Dzieci mogły obserwować grę profesjonalnych aktorów oglądając w 
MOK–u przedstawienie „Baśń o rybaku i złotej rybce” oraz w naszym 
przedszkolu – „Przyjaciele z Zielonej Polany”. 

W styczniu,  za  pośrednictwem kina  IMAX w Katowicach,  dzieci 
mogły się znaleźć w bajkowej krainie oglądając film „ Sezon na misia”. 

Również w styczniu odwiedził nas niebywały gość: Kaczor Donald, 
który uczestniczył w akcji „Czytamy naszym dzieciom” i opowiadał im o 
tym, jak ważne jest dla zdrowia utrzymanie higieny osobistej. 

Tuż  przed  feriami,  w  radosnej  atmosferze,  w  strojach  postaci  z 
różnych bajek, w sali udekorowanej łańcuchami i balonami, dzieci bawiły 
się  na  balu  karnawałowym  prowadzonym  przez  wodzireja.  Ale  była 
zabawa! 

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy dla dzieci dwa konkursy 
plastyczne o tematyce przyrodniczej związane z porami roku: jesienią i 
zimą. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Dzieci brały udział również 
w konkursach organizowanych przez MOK w Miasteczku Śląskim i TCK 
w Tarnowskich Górach. 

Dla  rodziców  naszych  wychowanków,  w  celu  poszerzenia 
umiejętności  rodzicielskich,  zorganizowaliśmy  warsztaty  „Co  każdy 
rodzic wiedzieć powinien” dotyczące komunikacji, dyscypliny, poczucia 
wartości  oraz  więzi  z  dzieckiem. Warsztaty te  prowadzone były przez 
pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich 
Górach. 

Pragniemy  podziękować  wszystkim  rodzicom  za  współpracę,  za 
zaangażowanie  się  w  imprezy  przedszkolne  poprzez  przygotowanie 
strojów na Jasełka, poczęstunku na uroczystości z okazji  Dnia Babci i 
Dziadka  oraz  za  zachęcanie  swoich  dzieci  do  udziału  w  konkursach. 
Zapraszamy do dalszej współpracy.

Rada Pedagogiczna
Redagowały B. Halamus, B. Hajduk

ZAPRASZAMY NA STRONĘ 
INTERNETOWĄ PRZEDSZKOLA NR 3 
W MIASTECZKU ŚLĄSKIM (OSIEDLE) 

www.p3m-ko.lasowice.net 
e-mail: p3m-ko@strong-pc.com 

Za  treść  informacji  przekazywanych  do  Wieści 
z  Ratusza  przez  jednostki  organizacyjne  gminy  oraz 
instytucje  kultury  Urząd  Miejski  nie  ponosi 
odpowiedzialności.
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