
DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Gimnazjum

1. 18.05.07 r.  Sara Kurzawa, uczennica klasy 
III  c  otrzymała  III  nagrodę  w  kategorii 
„poezja”  w  III  Ogólnopolskim  Konkursie 
Literackim dla uczniów gimnazjów „To co 
ważne”  pod  patronatem  ks.  prof.  Jerzego 
Szymika.  Wręczenie  nagród  odbyło  się 
w Gimnazjum w Brynku, gdzie zgromadziło 
się  sporo  zaproszonych gości:  z  Chorzowa, 
Katowic,  Ożarowic,  Piotrkowa 
Trybunalskiego  i  Złotników  Kujawskich. 
Uroczystość  uświetniła  obecność  patrona 
konkursu – ks. prof. J. Szymika, który czytał 
swoje utwory i rozmawiał ze zgromadzonymi 
o  poezji.  Każdy  laureat  otrzymał  książkę 
i  zbiorek,  w  którym  zostały  zamieszczone 
najlepsze  utwory.  Uroczystość  zakończona 
została poczęstunkiem przygotowanym przez 
gospodarzy.

2. 20.05.07  r.  (sobota)  świętowano  rocznicę 
nadania  szkole  imienia  ks.  T.  Christopha. 
Kolejny  raz  uczniowie  uczcili  pamięć 
naszego  patrona.  Obejrzeliśmy  też 
przedstawienie  pt.  „Powrót  Małego 
Księcia”,  które  nawiązywało  do  lektury 
Exupery’ego,  ale  jego  akcja  rozgrywała  się 
w  czasach  współczesnych.  Głównym 
przesłaniem spektaklu było to,  że pieniądze 
nie  są  w  życiu  najważniejsze.  Tekst  sztuki 
napisali  członkowie  Szkolnego  Kółka 
Teatralnego. 

Gimnazjaliści  zaprezentowali  umiejętności 
zdobyte  w  czasie  zajęć  pozalekcyjnych  – 
zatańczyli  poloneza,  odbył  się  też  pokaz 
rock’rolla.

3. 01.06.07  r.  zorganizowano 
I  Miasteczkowskie  Igrzyska  w  grach 
zespołowych,  które  odbyły  się  na  boisku 
i  hali  MOSiR  –u.  Reprezentacje  szkół 
rywalizowały  w  zawodach  piłki  nożnej 
i  siatkówki.  Przechodni  Puchar  Burmistrza 
Miasta  Miasteczko  Śląskie  zdobyła 
reprezentacja  Publicznego  Gimnazjum 
w Miasteczku Śląskim.

4. 05.06.07  r.  wręczone  zostały  nagrody 
przyznane  w  Konkursie  Plastycznym  pt. 
„Niska emisja w naszej gminie”, który miał 
propagować  ideę  ograniczania  emisji 
szkodliwych  substancji  emitowanych  do 
atmosfery.  W  kategorii  gimnazja  nagrody 
otrzymały: 

I m. – Monika Gagatek
II m. – Kamila Lazaj

III m. – Sabina Koralewska
Uczennice  oprócz  dyplomów  otrzymały 
cenne nagrody: mp3, zestaw pióro i długopis 
marki Parker i plecak.

5. 05.06.07  r.  drużyna  siatkarek  uzyskała 
kolejny  raz   I  miejsce  w  Turnieju  Piłki 
Siatkowej Dziewcząt klas I.
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6. 05.06.07  r.  zespół  wokalny  uczestniczył 
w  IV  Powiatowym  Festiwalu  Piosenki 
Religijnej Dzieci i Młodzieży.

7. 12.06.07  r.  korzystając  z  zaproszenia 
Miejskiej  Biblioteki  w  Miasteczku  Śląskim 
grupa  gimnazjalistów  uczestniczyła 
w  spotkaniu  z  poetą  Jackiem  Golonką. 
Uczniowie poznali nie tylko ciekawą poezję, 
ale  także  ciekawego człowieka – animatora 
kultury  i  autora  programów  dla  dzieci. 
W  1993  r.  jego  nazwisko  wpisano  do 
światowego  wykazu  autorów  International 
Biographical  Centre.  Poeta  czytał  własne 
wiersze i zachęcał do przelewania własnych 
myśli  na  papier,  a  także  wzbudził  ducha 
pracy  twórczej.  Gimnazjaliści  nauczyli  się 
wyrażać  myśli  za  pomocą  wydzieranek 
z papieru.

8. W konkursie OMNIBUS 2007 wzięło udział 
12.329 uczniów z całej Polski – w tym 1061 
z  województwa  śląskiego.  W naszej  szkole 
najlepszy  wynik  uzyskała  Aleksandra 
Dziewior z  kl.  I  c  –  16  miejsce 
w województwie,  Katarzyna Pająk z klasy 
I b i Wojciech Szurgacz z klasy II b , 24 i 29 
miejsce.

9. W  dniu  11.06.07  Publiczne  Gimnazjum 
zorganizowało  turniej  piłki  siatkowej 
plażowej  dziewcząt.  Zwycięstwo  osiągnęły 
nasze  gimnazjalistki:  Aleksandra  Labus 
i  Beata  Wiśniewska pokonując  w  finale 
zawodniczki  gimnazjum  sportowego 
z Tarnowskich Gór.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
Dobiegł końca rok szkolny 2006/2007. Wszyscy 

uczniowie w liczbie 113 otrzymali promocje do klas 
wyższych; 13 uczniów zostało absolwentami Szkoły 
Podstawowej  nr  2  w  tym  dwie  uczennice 
z  wyróżnieniem  ze  średnią  ocen  5,17.  Są  to 
Marcelina Płowiec i  Aneta Piontek, które również 
zostały  uhonorowane  Nagrodami  Burmistrza 
Miasta.

Uczniowie klasy VI ze Sprawdzianu Kompetencji 
uzyskali średnio 24 punkty na 40 możliwych.

W klasach  IV i  V 8  uczniów tj.  22% uzyskało 
świadectwa z wyróżnieniem. 

Najlepszą  uczennicą  szkoły  została  Agnieszka 
Gembołys z  klasy  V  ze  średnią  ocen  5,6,  za  co 
otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły.

56% uczniów szkoły uzyskało wzorową i bardzo 
dobrą ocenę z zachowania.

16  dzieci  przedszkolnych  osiągnęło  dojrzałość 
szkolną  i  od  września  podejmie  naukę  w  I  klasie 
szkoły podstawowej.

W  dniach  8  –  22  czerwca  46  uczniów  szkoły 
spędza  czas  na  wyjeździe  zdrowotnym 
w Dźwirzynie.

Z  inicjatywy  pedagoga  prowadzącego  zajęcia 
świetlicowe Pani mgr Jolanty Pochylskiej-Zeman, 
przy  współpracy  wszystkich  nauczycieli,  w  trakcie 
całego  roku  szkolnego  realizowano  projekt  pod 
hasłem „Ujawnij  swój  talent  –  pokaż  się  z  lepszej 
strony”.  Podmiotami  projektu  byli  wszyscy 
uczniowie,  którym  dano  możliwość  wykazania  się 
talentami  i  umiejętnościami.  Wspólnie  przyjęto 
7  kategorii  dla  klas  I-III  i  13  dla  klas  IV-VI, 
w których uczniowie wykazywali swoje szczególne 
możliwości.  

Dla uczniów, którzy podjęli  hasło przygotowano 
okolicznościowe medale. Wręczono je 25 uczniom  w 
klasach IV-VI i 26 uczniom klas I-III. 
Prawdziwą „utalentowaną”  rekordzistką  okazała 
się ucz. kl. V Agnieszka Gembołys z 7 medalami,  o 
jeden mniej zdobyła Marcelina Pietryga z kl. IV. 
Kolejne  miejsca  zajęli  Rafał  Bednarek  z  kl.  V  - 
5  medali,  Anna  Myśliwczyk  kl.  VI  -  4 
i z 3 medalami uczennica kl. VI Aneta Piontek oraz 
Marcin  Warzecha  z  klasy  V.  Najlepsze 
z najlepszych w klasach I-III - Maria Ochman  kl. 
II  i  Julia  Rachel  kl.  II  zdobyły  po  3  medale. 
Wszyscy wymienieni otrzymali dodatkowo nagrody 
książkowe. 

Gościem honorowym uroczystości był pan mgr inż. 
Mieczysław Dumieński,  prezes Fundacji  na  Rzecz 
Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która była sponsorem 
nagród  książkowych.  Uroczystość  miała  miejsce 
w szkole przy okazji obchodów Dnia Dziecka. 
Atrakcją  tego  dnia  dla  dzieci  było  wyjście  do 
jednostki  OSP w Żyglinku,  gdzie  miały możliwość 
bezpośredniego i  aktywnego kontaktu  ze  sprzętem, 
pojazdami  i  ich  wyposażeniem  oraz  strażakami 
i udziału w pokazach.

Pan mgr inż. Mieczysław Dumieński oraz Pan 
Prezes  OSP Jan  Jenczek  za  zaangażowanie 
w  obchody  Dnia  Dziecka  oraz  stałą 
współpracę  i  troskę  o  dobro  dzieci  zostali 
odznaczeni  medalami  „Dla  wielkiego 
przyjaciela dzieci”. 
Dzieci  zostały  obdarowane  słodyczami 
ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Uczniowie  naszej  szkoły  nie  mieli  możliwości 
rywalizacji w zawodach o Puchar Burmistrza Miasta. 
Zrekompensowali to sobie wyjazdem do Psar, gdzie 
w  Turnieju  Piłki  Nożnej  zdobyli  Puchar  zajmując 
I  miejsce.  Zawodników  przygotował  Pan  mgr 
Sebastian Król.
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W  maju  dzieci  przedszkolne  z  rodzicami 
wzięły  udział  w  atrakcyjnej  wycieczce  do 
Leśnego  Parku  Niespodzianek  w  Ustroniu, 
gdzie  miały  możliwość  obcowania  z  przyrodą 
oraz bliskiego kontaktu ze zwierzętami.

4  czerwca  br.  na  terenie  przedszkola 
zorganizowano  obchody  „Święta  Rodziny”- 
dzieci  przygotowały  występy  artystyczne 
i upominki dla rodziców a same dostały prezenty 
z  okazji  Dnia  Dziecka.  Spotkanie  zakończyło 
wspólne biesiadowanie.

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego 
w przedszkolu odbędzie się dnia 25czerwca br. 
o godz. 16  00  .  

Dyrektor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego 
i  Rada  Pedagogiczna  składa  podziękowanie 
wszystkim,  którzy  w  kończącym  się  roku 
szkolnym  byli  zaangażowani  w  pracach 
i  pomocy na rzecz dzieci i  szkoły, tj.  Radzie 
Rodziców,  Fundacji  na  Rzecz  Dzieci 
„Miasteczko  Śląskie”,  organowi 
prowadzącemu, OSP w Żyglinku, jednocześnie 
życząc  wszystkim  przyjemnego  i 
bezpiecznego  wypoczynku  a  dzieciom 
udanych wakacji.

 Przedszkole Nr 3
12 czerwca 2007 roku w naszym przedszkolu 

odbył się Piknik Rodzinny, który był okazją do 
wspólnej  zabawy  dla  dzieci,  ich  rodzin 
i  zaproszonych  gości.  Swoją  obecnością 
zaszczycił  nas  Burmistrz  Miasta  Bronisław 
Drozdz z małżonką oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Józef Myśliwczyk. 

Na początku pikniku wystąpiły dzieci naszego 
przedszkola  w  programie  artystycznym 
poświęconym  swoim  rodzicom.  Wyrecytowane 
wierszyki,  wyśpiewane  piosenki,  tańce,  bardzo 
się  wszystkim  podobały.  Każde  dziecko 
wręczyło  swoim  rodzicom  wykonany  przez 
siebie  upominek  –  laurkę.  W  dalszej  części 
mogliśmy  podziwiać  występy  zespołów 
tanecznych:  „Groszki”  prowadzone  przez 
p. B. Bentkowską oraz „Smerfy”, „Krasnoludki” 
i „Crazy” pod kierunkiem p. A. Kowaluk. Wśród 
najmłodszych  tancerzy  można  było  zobaczyć 
również  naszych wychowanków.  W muzycznej 
części  imprezy  słuchano  piosenek  oraz  gry  na 
gitarze i organach w wykonaniu Ani i Kasi.  

Jedną  z  największych  atrakcji  pikniku  był 
pokaz  przygotowany  przez  Ochotniczą  Straż 
Pożarną z Żyglina, podczas którego mogliśmy 
zobaczyć  postępowanie  strażaków  w  sytuacji 
zagrożenia,  udzielanie  pierwszej  pomocy 
poszkodowanym. Dziękujemy p. Jenczek i jego 
podopiecznym za udział w naszym pikniku.  

Dzieci  mogły  uczestniczyć  w  ciekawych 
konkursach,  grach,  zabawach  na  dmuchanym 
zamku,  loterii  fantowej  a  także  ozdobić  twarz 
najmodniejszym  w  tym  sezonie  makijażem 
w wykonaniu jednej z mam.   

Personel  przedszkola  przygotował  dla 
wszystkich  uczestników pikniku poczęstunek – 
kiełbaski z rożna, ciasta, kawę, słodycze, napoje 
i inne smakołyki. 

Zorganizowanie pikniku nie byłoby możliwe 
bez  pomocy  naszych  sponsorów,  którym 
składamy  serdeczne  podziękowania: 
A.  Nowak  -  Sklep  Mięsny;  Supermarket 
„Maraton”;  FH  „Brzoza”  -  Sklep  Spożywczy; 
D. Hetmańczyk -  Kwiaciarnia ;  B. Nowicki – 
Sklep Spożywczy; J.W. Psyk – kiosk; J. Reinich 
–  Sklep  Chemiczny;  p.  Pietryszek  –  klub; 
Pietryszek – Hurtownia Papierosów; K. Ochman 
– Hurtownia Papiernicza; p. Jelonek - Związek 
Zawodowy  „Solidarność”  H.C.„Miasteczko 
Śląskie”;  p.  Kurko  –  Związek  Zawodowy 
Pracowników H.C. „Miasteczko Śląskie”.   

Dziękujemy również  wszystkim  rodzicom, 
którzy  pomogli  nam w przygotowaniu  pikniku 
poprzez upieczenie przepysznych ciast, smażenie 
kiełbasek, prowadzenie loterii fantowej. 

Mamy  nadzieję,  że  wszyscy  uczestnicy 
naszego pikniku dobrze się bawili.  

raca wychowawczo - dydaktyczna z 
dziećmi w przedszkolu odbywa się w 
oparciu  o  programy  wychowania 
przedszkolnego  zatwierdzone  przez 
MEN  oraz  programy  autorskie 

nauczycieli,  dopuszczone  decyzją  dyrektora  do 
realizacji.  Jednym  z  głównych  założeń  pracy 
wychowawczo  –  dydaktycznej  z  dziećmi 
w  wieku  przedszkolnym  jest  poszerzenie 
kontaktów z otaczającą rzeczywistością. W tym 
celu  przedszkole  realizowało  następujące 
zadania:  „Piękno  przyrody  wokół  nas  – 
odzwierciedlenie  piękna  przyrody 
w literaturze dziecięcej” i „W służbie innym 
ludziom”.

P
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Poprzez  wycieczki,  spacery  i  literaturę 
kształtowano  pozytywne  postawy  wobec 
środowiska  przyrodniczego,   dbano  o  piękno 
otaczającej  nas przyrody – konkursy,  teatrzyki, 
prace  plastyczne,  stworzono  możliwości 
szerszego  poznania  przyrody,  tworzono  kąciki 
tematyczne  związanych  z  różnymi  zawodami, 
organizowano  spotkania  z  przedstawicielami 
różnych  zawodów,  wykorzystywano  literaturę 
w  codziennej  pracy  z  dziećmi  przybliżając  im 
pracę  ludzi  różnych  zawodów  (konkursy, 
wiersze,  piosenki,  prace  plastyczne,  występy 
artystyczne).

Zadania  realizowane  z  wychowankami 
odzwierciedlają się we współpracy z rodzicami 
i  środowiskiem  zarówno  w  przedszkolu  jak 
i w terenie. 

W  ciągu  II  półrocza  roku  szkolnego 
2006/2007 zorganizowano:
· wycieczki  „Szukamy  zajączka”  –  Miotek  – 

Zielona,
· udział  w   teatrzykach  w  MOK–u 

i przedszkolu
• „Przyjaciele z zielonej polany”
• „O rybaku i złotej rybce” 
• „Jaś  i  Małgosia”-  przedstawienie 

taneczne
• „Czerwony Kapturek” 

· konkursy plastyczne
• „Projektowanie okładki ulubionej bajki”
•  „Wielkanocna ozdoba”
• „Witamy cię Wiosno”

· uroczystości
• spotkanie z Policją Ruchu Drogowego 

w Bytomiu,
• spotkanie z pielęgniarką – pogadanka 

na temat czystości i higieny osobistej,
• Piknik Rodzinny,
• pokazy  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 

w Miasteczku Śląskim.

Poza zajęciami wynikającymi z realizacji 
podstawy  programowej  przedszkole  organizuje 
naukę religii, zajęcia logopedyczne, gimnastykę 
korekcyjno  –  wyrównawczą  i  zajęcia  z  języka 
angielskiego.

Dzieci  wraz  z  nauczycielami  otrzymują 
nagrody,  dyplomy  i  listy  gratulacyjne. 
Jednocześnie  na  terenie  przedszkola 
prezentowane  są  na  bieżąco  wystawy  prac 
dzieci.

Nauczyciele  realizując  roczny  plan  pracy 
biorą udział w:
· warsztatach i szkoleniach w ramach WDN

•  „Piknik  Rodzinny ”  –  aktywną  formą 
współpracy                  z rodzicami,

• „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”, 
• „Rola baśni w życiu dziecka” – tworzenie 

bajek i baśni terapeutycznych,
• „Współpraca z rodzicami”,
•  „Edukacja  teatralna  w  wychowaniu 

przedszkolnym  –  terapia  bajką 
i metaforą”,

• „Baju,  baju  w  najmłodszym  kraju”  – 
sztuka opowiadania w przedszkolu

oraz w kursie języka niemieckiego.

Placówka podejmuje działania  prozdrowotne 
i współpracuje ze środowiskiem: z Fundacją na 
Rzecz  Dzieci  „Miasteczko  Śląskie”,  Poradnią 
Pedagogiczno  –  Psychologiczną 
w  Tarnowskich  Górach,  szkołami 
i  przedszkolami  z  terenu  Gminy  Miasteczko 
Śląskie,   Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy 
Społecznej  w  Miasteczku  Śląskim,  Komisją 
ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
biblioteką,  Miejskim  Ośrodkiem  Kultury 
w Miasteczku Śląskim, miejscowymi zespołami 
dziecięcymi.

W  placówce  założono  stronę  internetową 
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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