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DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Szkoła Podstawowa Nr 1
Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1
w Miasteczku Śl. składają serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom, których hojność umożliwiła
zorganizowanie w dniu 10 lutego 2007 roku zabawy
karnawałowej. Sponsorzy sfinansowali wszystkie nagrody do
loterii fantowej oraz zimne napoje, co umożliwiło uzyskanie
funduszy na zakup sprzętu do pracowni audiowizualnej w
kwocie 4 tysięcy 400 złotych. Dziękujemy również
wszystkim uczestnikom zabawy, dzięki którym akcja
zarobienia przez szkołę dodatkowych funduszy stała się
możliwa. Jednocześnie mamy nadzieję, że w przyszłym roku
spotkamy się znowu.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
1.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Plastyczno – Literackim
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku
Śląskim pod kierunkiem mgr Alicji Warmuszok wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim.
Przygotowali ciekawe prace, z których jedna została
nagrodzona wyróżnieniem. Jej autorem jest uczeń klasy VI a
– Beniamin Michalik.

Ferie „My się zimy nie boimy”
W SP1 zorganizowano zimowisko dla wszystkich
uczniów szkoły w terminie ferii zimowych od 12. do 23. 02.
2007 roku. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 9.00
do 13.00 w dwóch grupach wiekowych. Maksymalnie
uczestniczyło w nich 45 osób. W harmonogramie
przewidziano wiele ciekawych i różnorodnych zajęć.
Wszystkie dzieci miały możliwość wyboru tematyki zajęć
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Były to zajęcia
sportowe, które odbywały się na hali sportowej, a
obejmowały turniej tenisa stołowego, turniej gier i zabaw, gry
zespołowe i wiele innych. Zorganizowano również wyjazd do
Multikina, dyskotekę walentynkową, zajęcia plastyczne,
wyjazdy na basen i lodowisko. Duża grupa uczniów
zainteresowanych techniką informatyczną mogła wziąć udział
w zajęciach informatycznych. Dzieci uczestniczyły w
zajęciach chętnie i realizowały swoje zainteresowaniami pod
kierunkiem wykwalifikowanych wychowawców.

2.

Dobiegł końca I semestr roku szkolnego 2006/07. Wszyscy
uczniowie zostali sklasyfikowani. Najlepszymi wynikami
w nauce, wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem w
klasach IV-VI mogą pochwalić się uczniowie: Płowiec
Marcelina kl. VI, Gembołys Agnieszka kl. V, Marciniak
Daniel kl. IV. W klasach I –III wszyscy uczniowie
otrzymali oceny opisowe.
Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi uczniowie
chętnie brali udział w licznych konkursach i zawodach
sportowych (konkurs interdyscyplinarny-etap szkolny,
konkursy plastyczne o różnorodnej tematyce, zawody
sportowe szkolne i międzyszkolne). Tradycyjnie szkolny
zespół wokalno – taneczny „Groszki” uświetniał swoimi
występami wiele uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
min. koncert kolęd i pastorałek dla rodziców.
Przedszkolaki przygotowały wystrój przedszkola i program
artystyczny dla Babci i Dziadka, Jasełka dla rodziców.
Uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkolne wzięły udział
w karnawałowych balach przebierańców, gdzie wykazały
się pomysłowością i talentami plastycznymi w
przygotowaniu strojów.
Organizatorami balów byli rodzice i nauczyciele szkoły i
przedszkola. Szczególnym zaangażowaniem ze strony
rodziców wykazały się Panie Lucyna Henglewska i
Halina Kurzeja.
Szkoła Podstawowa wzięła udział w konkursie na Projekt
rozwoju szkoły
w zakresie organizacji zajęć
pozalekcyjnych z pozyskaniem środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W efekcie pozyskano fundusze na
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (13 godz/tyg), które w
części zrealizowano w I tyg. ferii zimowych. Poza
zajęciami, w których uczniowie już uczestniczyli
wprowadzone zostaną w II semestrze koła: polonistycznorecytatorskie, matematyczne i języka angielskiego oraz
plastyczne. Uzyskane fundusze umożliwią również zakup
niezbędnych materiałów do realizacji zajęć. Poza środkami
unijnymi szkoła uzyskała wsparcie ze strony Fundacji na
rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie” oraz Organu
Prowadzącego Szkołę w tym Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz MOPS.
Dzięki temu można było uprzyjemnić dzieciom pobyt na
zajęciach i stworzyć możliwość atrakcyjnego i
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bezpiecznego wykorzystania czasu ferii., za co uczniowie
składają podziękowania.

FERIE W PEŁNI
Poniżej przedstawiamy sposób w jaki dzieci i
młodzież z terenu naszej gminy mogły spędzić czas
wolny w okresie ferii zimowych. Przedstawiamy
także sposób finansowania zajęć i podmioty
finansujące.
GIMNAZJUM:
Przez cały okres ferii codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 900 do 1200:
•
wydawane mleko i obiady
•
odbywają się zajęcia: taneczne (nauka tańców
polskich i śląskich, nauka rock’rolla);
komputerowe,
sportowe
(piłka
nożna,
siatkówka, koszykówka, tenis, wyjazdy na
basen do Tarnowskich Gór);
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1:
12.02.2007 PONIEDZIAŁEK - turniej siatkówki na
hali sportowej (kl. IV-VI)
13.02.2007 WTOREK - wyjazd na basen do Parku
Wodnego w Tarnowskich Górach (kl. I – III)
14.02.2007 ŚRODA - kino szkolne – konkurs
plastyczny (kl. I – III); - dyskoteka walentynkowa
(kl. I – III)
15.02.2007 CZWARTEK - turniej piłki nożnej na hali
sportowej (kl. IV – VI)
16.02.2007 PIĄTEK - turniej gier i zabaw na hali
sportowej (kl. I – III); - „Kozucha kłamczucha” –
bajka w MOK-u;
19.02.2007 PONIEDZIAŁEK - turniej tenisa
stołowego na hali sportowej (kl. I – VI)
20.02.2007 WTOREK - wyjazd na basen do Parku
Wodnego w Tarnowskich Górach (kl. IV – VI)
21.02.2007 ŚRODA - wyjazd na lodowisko do
Bytomia (kl. IV-VI)
22.02.2007 CZWARTEK - wyjazd do Multikina na
film „Artur i Minimki” (kl. I-IV)
23.02.2007 PIĄTEK - zajęcia informatyczne (kl. III –
VI);
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY:
Zajęcia:
- muzyczne,
- taneczne,
- plastyczne,
- informatyczne,
- rekreacyjno - sportowe

MOK:
12 luty – poniedziałek
1000 – inauguracja zimowego kursu praktycznej nauki
języka angielskiego dla dzieci,
1100 – warsztaty ceramiczne (Władysław Grzesica) –
podstawy technik lepienia w glinie i małych form
rzeźbiarskich,
13 luty – wtorek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – konkurs rzeźby w śniegu,
14 luty – środa
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – warsztaty tańca nowoczesnego (Alicja
Kowaluk),
15 luty – czwartek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – zajęcia plastyczne dla dzieci,
16 luty – piątek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – zabawy świetlicowe,
1200 – bajka „Kozucha kłamczucha” w wykonaniu
teatru ART. – RE z Krakowa,
19 luty – poniedziałek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – „Śpiewać każdy może” konkurs piosenki
dla dzieci,
20 luty – wtorek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – zajęcia świetlicowe oraz konkurs wiedzy o
mieście i gminie,
21 luty – środa
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – warsztaty tańca nowoczesnego,
22 luty – czwartek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – zajęcia świetlicowe gry zręcznościowe i
wspólne zabawy,
23 luty - piątek
1000 – kursu angielskiego,
1100 – 1300 – Bal Przebierańców dla uczestników ferii w
MOK, pokazy tańca, występy laureatów konkursu
piosenki, sala udekorowana zostanie ozdobami
przygotowanymi przez dzieci w czasie ferii.

Nazwa instytucji finansującej
zajęcia

Liczba
godzin/
uczniów

kwota

Starostwo Powiatowe – środki UE

120 godz.

4 080,00

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
Miasteczku Śląskim

36 godz.

684,00

Gmina Miasteczko Śląskie

46 godz.

787,00

MOPS Miasteczko Śląskie

305 uczniów

Fundacja
na
Rzecz
„Miasteczko Śląskie”

Dzieci

1 412,50
3 874,00

organizowano w I tygodniu ferii zimowych tj. od
dnia 12 – 16 lutego br.
Za treść informacji przekazywanych do Wieści z
Ratusza przez jednostki organizacyjne gminy oraz
instytucje kultury Urząd Miejski nie ponosi
odpowiedzialności.
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