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DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
SP 1
03 września br. 310 uczniów naszej szkoły
rozpoczęło uroczystą mszą św. inaugurację
roku
szkolnego
2007/2008.
Uczniowie
przywitali się po dwumiesięcznej przerwie ze
swoimi wychowawcami, a 90 z nich wyjechało
na „zieloną szkołę” do Łeby.
Od września w naszej szkole pracuje wielu
nowych nauczycieli m.in.: Ewa Lubas
nauczyciel języka niemieckiego, Joanna Sobalak
nauczyciel języka angielskiego, Dominika Żurek
wychowawca
świetlicy,
Barbara
Siwiec
nauczyciel informatyki w klasach I – III, Joanna
Kurda nauczyciel przyrody, Aleksandra Mol
bibliotekarka, Janusz Mikicki nauczyciel
techniki oraz ks. Jarosław Wiśniewski. W szkole
pracuje
łącznie
31
nauczycieli
oraz
9 pracowników administracyjno – obsługowych.
Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie dla
poratowania zdrowia. W tym roku szkolnym
zostanie również wybrana nowa Rada Rodziców.
Wszystkim rodzicom wchodzącym w skład
poprzedniej
Rady
składamy
serdeczne
podziękowania za wieloletni trud jaki włożyli
angażując się w sprawy szkolne.
Rozpoczął się kolejny etap remontu budynku
szkoły przy ul. Metalowej 4. Tym razem
budynek szkoły zostanie ocieplony i otynkowany
na zewnątrz.

22 września br. odbył się już po raz
dziewiąty Rajd Rowerowy „Alternatywa”.
Wśród uczestników znalazło się 81 uczniów
naszej szkoły. Rywalizacja przebiegała w III
kategoriach: uczniów klas I – III, IV – VI
i gimnazjaliści.
W kategorii klas I – III wśród chłopców najlepsi
okazali się: Rafał Pietrek, Daniel Cieślak
i Dawid Panek, natomiast najlepszą
z dziewczyn została Kamila Telenga, Barbara
Karmańska oraz Julia Rachel z SP 2.
W kategorii klas IV – VI zwyciężyli: Adrian
Gatys, Mateusz Kiermaszek i Patryk Sas,
natomiast z dziewcząt wystartowały tylko dwie.
Lepszy czas uzyskała Anika Boryczka.
Na II miejscu znalazła się Paulina Jaskuła.
Na dalszych miejscach w I kategorii uplasowali
się: Amadeusz Rożek, Daniel Bartyzel,
Agnieszka Paruzel, Kacper Misiura, Patrycja
Kiedos, Marek Makowski, Marta Machura,
Radosław Jędruszek, Maja Wiktorska, Patryk
Wysmyk, Kamila Zięba, Michał Szołtysek oraz
Julia Kos. Wśród starszych miejsca od IV do
X zajęli: Krzysztof Farbowski, Matuesz Madej,
Kamil Wysmyk, Karol Kaźmierczak, Denis
Miara, Damian
Jaros. Rajd został
zorganizowany przez Gminną Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która była fundatorem wszystkich nagród.
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Ogłoszenie
Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku
Śląskim
zwracają się z uprzejmą prośbą
do wszystkich ludzi dobrej woli
o pomoc w zebraniu eksponatów
do powstającego muzeum szkolnego.
Naszym celem jest przybliżenie uczniom
historii
i tradycji tej szkoły.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z
sekretariatem
szkoły tel. 032 288 86 61 lub
z panią mgr Sylwią Klonek – Plazą
Za zrozumienie i okazaną pomoc wszystkim
serdecznie dziękujemy.
01
października
br.
obchodziliśmy
14 rocznicę nadania imienia naszej szkole. Z tej
okazji uczniowie uczestniczyli w uroczystej mszy św.
oraz zajęciach związanych z poznaniem życia
i działalności ks. Teodora Christopha. Delegacja
Samorządu Uczniowskiego razem z dyrektorem
szkoły zapaliła znicz na grobie patrona. Wszyscy
uczniowie mieli również okazję zwiedzić zabytkowy
kościółek.

Gimnazjum
1. W tym roku szkolnym w Gimnazjum uczy się
245 uczniów w 10 oddziałach. Zatrudniamy 25
nauczycieli . Od tego roku uczniowie uczą się
obowiązkowo 2 języków obcych – języka
niemieckiego i języka angielskiego.
2. Po zajęciach lekcyjnych prowadzimy atrakcyjne
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia:
- zespół wokalny
- zespół teatralny
- koło dziennikarskie (uczniowie redagują
gazetkę szkolną)
- koło ekologiczne
- koło kulturoznawczo – regionalne
- koło informatyczne
- koło plastyczne
- nauka tańców towarzyskich
- nauka tańców polskich i śląskich
- zajęcia sportowe (aerobik, koszykówka, piłka
siatkowa, piłka nożna, basen)
- zespół cheerleaderek.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.
Tygodniowo realizowanych jest 47 godzin tych zajęć.
Środki pochodzą z realizowanego programu unijnego
(we współpracy ze Starostwem Powiatowym) p.n.
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” –

pozyskano ponad 72.000 zł. (II semestr 2006/07
i I semestr 2007/08). Zajęcia będą się odbywały do
31.01.2008 r.
3. W sierpniu przygotowano we współpracy
z Centrum Informacyjno – Szkoleniowym nowe
wnioski
aplikacyjne.
Tym
razem
na
dofinansowanie wyjazdów uczniów do teatru,
filharmonii, opery, muzeum, planetarium i zajęcia
na Uniwersytecie Śląskim – nie otrzymaliśmy
dofinansowania. Nadal czekamy na rozpatrzenie
wniosku
o
dofinansowanie
monitoringu
wizyjnego szkoły.
4. Gimnazjum prowadzi stołówkę szkolną - obiad
dla ucznia kosztuje 2,50 zł. Zachęcamy do
korzystania. W tej chwili obiady spożywa około
70 uczniów naszego gimnazjum i sąsiedniej
Szkoły Podstawowej nr.1 w Miasteczku Śl.
5. Profilaktyka – codziennie mleko dla każdego
ucznia. Środki Fundacji na Rzecz Dzieci
„Miasteczko Śląskie” umożliwiają nie tylko
bezpłatne spożycie mleka, ale również wyjazdy
na basen i badania dzieci. Założyciele Fundacji –
M. Dumieński, D. Stankiewicz, J. Ganszyniec
oraz Zarząd Fundacji wpisali te zadania jako
priorytetowe do działalności Fundacji. Planowane
są wyjazdy śródroczne – zdrowotne w okresie
maj/czerwiec 2008 r. dla gimnazjalistów.
6. Wolontariat – już od kilku lat dyrektor szkoły we
współpracy z Fundacją (bo jest również
sekretarzem
Zarządu
Fundacji),
przyjęła
realizację zadania ważnego dla mieszkańców
gminy – dystrybucja artykułów żywnościowych.
W akcji tej pomagają uczniowie gimnazjum, oraz
pracownicy szkoły. Uczniowie organizują także
pomoc dla dzieci z domów dziecka, biorąc udział
w akcji Góra Grosza (w szkole ogłoszono kolejną
akcję” grosikową”). O wynikach poinformujemy.
7. Konkursy –
- 22 IX 07 Wyścig rowerowy ALTERNATWA
organizowany
przez
Gminną
Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
pomocy nauczycieli szkół, policji, członków
Klubu „ITAKA”. W tej edycji konkursu
uczestniczyło 21 gimnazjalistów. Nagrody
bardzo atrakcyjne:
I m – plecak
II m – sakwa na bagażnik rowerowy
III m - sakwa na kierownicę
od IV do X – kamizelka odblaskowa.
W kategorii gimnazjalistów zwyciężyli:
dziewczęta chłopcy
I m. Justyna Duda Arkadiusz Droś
II m. Anna Eichwald Szymon Zok
III m. Monika Jarzombek Marek Dworaczek
- 3 X 07 – biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
Wystartowało 13 zawodników. Zostali pokonani
przez uczniów szkoły sportowej.
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8. Informacje pozostałe
- od 13 do 21 IX gościliśmy artystów
uczestniczących w IV Plenerze Malarskim pt.
„Uroki Miasteczka Śl. i Ziemi Tarnogórskiej”.
- od 24 IX do 28 IX już 67 studentka odbywała
w naszej szkole praktykę (liczymy od 1991,
corocznie około 5-6 studentów)
- 28 IX odbyły się warsztaty integracyjne dla
pierwszoklasistów.
Warsztaty
prowadzą
specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
- 5;12;19 i 26 X warsztaty dla uczniów klas
III dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
i zawodu.
- w listopadzie planujemy kolejne warsztaty
związane z przedsiębiorczością (współpraca
z Lokalnym Okienkiem Przedsiębiorczości
w Miasteczku Śląskim – Centrum Informacyjno
Szkoleniowym).
- 4 X 2007 zorganizowano Pasowanie na
gimnazjalistów tzw. „Otrzęsiny”, czyli przyjęcie
do braci uczniowskiej najmłodszych uczniów
gimnazjum. Zadania przygotowują zawsze
uczniowie klas drugich. W tym roku
konkurencje obejmowały ciekawą prezentację
klasy,
umiejętności
wokalne,
taneczne
i sprawnościowe. Zabawa świetnie zintegrowała
całą społeczność szkolną. Było wiele zdrowego
śmiechu i radości.
No a teraz czas na naukę.
Pierwsze półrocze kończy się bardzo szybko.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
W dniu 22.09.br 13 uczniów naszej szkoły wzięło
udział w rajdzie rowerowym „Alternatywa” – 2007r.
W kategorii uczniów klas I – III Julia Rachel zajęła
3. miejsce, a w kategorii uczniów klas IV – VI
Dominik Michalik otrzymał wyróżnienie.
Dnia 09.10.br 16 uczniów klasy I złożyło
uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.
Pani Dyrektor przybliżyła dzieciom idee ślubowania
przedstawiając jej rys historyczny i znaczenie słów
składanej przysięgi. Pod kierunkiem wych. mgr
Grażyny Ochman uczniowie przygotowali część
artystyczną, którą zaprezentowali zaproszonym na
swoją uroczystość gościom.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej mgr Beata
Biczak-Skrobek, nauczycielka ZS-P Szkoły
Podstawowej nr 2 .otrzymała nagrodę Burmistrza
Miasta Miasteczko Śląskie za efekty pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody dyrektora ZSP otrzymali nauczyciele: mgr Karolina Bambynek,
mgr Sebastian Król, mgr Irena Langer, Barbara
Lipka, mgr Barbara Siwiec oraz pracownicy
administracyjno-obsługowi: Małgorzata Dziewior,
Barbara Szafarczyk, Małgorzata Kurzeja, Urszula

Bogacka, Maria Trąbecka, Jacek Jenczek oraz
Jadwiga Szeląg.
Za przekazanie dla Szkoły i Przedszkola 4
zestawów wentylatorów, dyrektor w imieniu całej
społeczności szkolnej dziękuje wydawnictwu
„Piętka” z Gliwic oraz miejscowym firmom za
wsparcie finansowe tej inicjatywy.
Dziękujemy:
1. PPUH „ALDAMEX” D. Siwy i A. Barczyk ul.
Stacyjna 21 Miasteczko Śl.
2. Warsztat mechaniki pojazdowej „JACAR” –
J. Żydek ul. Św. Marka 10 M-ko Śl.
3. „Ferma Bibiela” – J. I. Adamus
ul. Starowiejska 52 Miasteczko Śl.
4. PHU Z. Płomiński – ul. Matejki 4 Miasteczko
Śl.
5. PPU „ELPRO” Z. Piech - ul. Działkowa 2
Miasteczko Śl.
6. PPHU „KORAL” Sp. z o. o. J. Jelonek
ul. Gliwicka 1 Tarnowskie Góry

Przedszkole Nr 1
WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKA RODZINNEGO
Z PRZEDSZKOLEM PODSTAWĄ
PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECKA
W trosce o dobro wychowanków, ich prawidłowy
i wszechstronny rozwój, a także z chęci zaspokojenia
coraz wyższych oczekiwań środowiska musimy
poszukiwać nowych dróg rozwoju i porozumienia.
Jedną z nich jest ścisła współpraca z rodzicami
naszych wychowanków. Rodzina jest tym
środowiskiem, które wywiera najsilniejszy wpływ na
rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny dziecka.
Jej znaczenie jest tak wielkie, dlatego że wpływ ten
rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa nieprzerwanie
przez bardzo długi okres życia, wzmacniając
dodatkowo więź uczuciową, łączącą dziecko
z bliskimi mu osobami. Dla uniknięcia porażek
w edukacji konieczne jest wczesne rozpoznanie
zaburzeń rozwojowych i szukanie ich przyczyn,
a zarazem metod zapobiegawczych. Dlatego tak
ważna jest współpraca przedszkola z domem
i przyjęcie jednolitego kierunku działań. Ideą
przewodnią naszego przedszkola jest podniesienie
poziomu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej
rodziców
w
celu
ujednolicenia
metod
wychowawczych
i
sposobu
nauczania
przedszkolaków.
W naszym przedszkolu bardzo dużą wagę
przywiązujemy do współpracy z rodzicami. Nie
ogranicza się ona tylko do zebrań grupowych,
codziennej
wymiany
informacji
na
temat
wychowanków. W naszej placówce realizowany jest
program adaptacyjny, w ramach, którego nowo
przyjęte dzieci i ich rodzice mogą zapoznać się
z funkcjonowaniem przedszkola już w momencie
zapisu dziecka do przedszkola.
cd na str. 4
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Co roku organizowane są też DNI OTWARTE
PRZEDSZKOLA. Każdy rodzic wraz z dzieckiem
ma możliwość uczestniczenia w zajęciach
dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli.
Nauczycielki z poszczególnych grup organizują
zajęcia otwarte, na które zapraszani są rodzice
naszych wychowanków. W naszej placówce dużą
rolę przywiązujemy do organizowania uroczystości
przedszkolnych, takich jak DZIEŃ BABCI
i DZIADKA oraz PIKNIK RODZINNY. Biorą
w nich udział nie tylko rodzice, lecz również inni
członkowie rodzin np. rodzeństwo, dziadkowie.
Ważnym czynnikiem współpracy z rodzicami jest ich
pedagogizacja, w ramach której organizowane są
wspomniane zajęcia otwarte, podczas których
rodzice mają możliwość zaobserwowania swojego
dziecka na tle grupy. Nauczycielki grup prowadzą
również gazetki tematyczne, na których umieszczają
ciekawe artykuły, rady dla rodziców. Wreszcie
przedstawiają referaty na zebraniach grupowych,
dotyczące
min. Adaptacji
małego
dziecka
w przedszkolu, czy Dojrzałości szkolnej 6 latka.
Rodzice naszych wychowanków często włączają
się w prace na rzecz przedszkola – PIKNIK
RODZINNY - i w miarę swoich możliwości
udzielają
wiele
środków
rzeczowych
i finansowych, za co personel przedszkola jest im
ogromnie wdzięczny.

Przedszkole Nr 3
Czego się boimy, czyli jak pokonać lęk
u przedszkolaków?
W tym roku szkolnym do naszej grupy dołączyło
wiele małych dzieci.- dzieci 3 i 4 letnich, co zwróciło
uwagę na istniejące problemy adaptacyjne. Można
powiedzieć, że pójście dziecka do przedszkola to
pewnego rodzaju obrządek wtajemniczenia w drogę
ku dorosłości. Wtedy dopiero rodzice uświadamiają
sobie, że ich pociecha nie będzie z nimi zawsze
i wszędzie.
Rodzicu co zrobić, żeby maluch chciał pójść do
przedszkola?
1. Najważniejsze jest, aby dziecko nauczyć
samodzielnego wykonywania jak największej
liczby czynności, na przykład samodzielnego
jedzenia, zakładania bucików, spodni, kurteczki,
informowania wychowawczyni o swoich
potrzebach. Bardziej samodzielne dzieci zwykle
przeżywają mniej lęków.
2. Adaptacja do przedszkola przebiegnie bez
zakłóceń, jeśli maluch jest odpowiednio
przygotowany:
jedzenie – panie mogą trochę pomóc, ale nie będą
karmić;
mycie rąk i buźki – w przedszkolu te zabiegi
higieniczne powtarzane są często w okolicy

spacerów
oraz
posiłków;
ubieranie się – w okolicach spacerów oraz
leżakowania, panie mogą oczywiście trochę
pomóc, ale nie będą ubierać każdego dziecka.
3. Powiedzenie dziecku, że rozstanie z bliskimi jest
bardzo trudne. Zróbcie to jednak w taki sposób,
by wyrazić zrozumienie i akceptację dla jego
uczuć, ale nie przesadne współczucie!
4. Czytajcie z nim książeczki dla dzieci o pójściu do
przedszkola, bawcie się w udawane wycieczki
przedszkolne, spożywanie posiłku w przedszkolu,
zwracajcie się do niego jako do przedszkolaka.
5. Musicie przygotować się na to, że dziecko teraz
będzie bardziej zmęczone i rozdrażnione. Nie
oznacza to jednak, że jest mu w przedszkolu źle,
tylko, że nie przyzwyczaiło się jeszcze do nowej
sytuacji.
6. Nie uginajcie się pod presją płaczu i krzyku
dziecka. Raczej zapewniajcie je stale, że jesteście
przekonani, że niedługo wszystko będzie dobrze.
7. Skupcie się na pozytywach, które mogą je
spotkać w przedszkolu (np. mówiąc "Słyszałam,
że w tym tygodniu idziecie na wycieczkę do
parku szukać jesieni!"), A nie negatywach ("Nikt
cię tam nie będzie bił!").
8. Kiedy wychodzicie z przedszkola pocałujcie
swoje dziecko, przytulcie je na moment
i radośnie powiedzcie: baw się dobrze - do
zobaczenia!
9. Nie przedłużajcie rozstania i nie wracajcie parę
razy - to bardzo utrudnia dziecku rozstanie.
10. Nie znikajcie też bez pożegnania - to ułatwia
sprawę tylko Wam, nie dziecku.
11. Nigdy nie wyśmiewajcie lęków dziecka przed
rozstaniem; nie gańcie też ani nie karzcie dziecka
za nie.
Wiele radości i zadowolenia sprawiło dzieciom
zorganizowanie na przedszkolnym placu zabaw
wrześniowego spotkania na „ dmuchanym zamku”.
Dzieci miały okazję do wspanialej zabawy
i zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
Okazją do spotkania z aktorami było wyjście
dzieci przedszkolnych do Miejskiego Domu Kultury
w Miasteczku Śląskim na teatrzyk pt: „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Przedszkolacy
gościli również aktorów w przedszkolu, którzy
przedstawili teatrzyk: „Dyzio – Leniuszek”.
Ważnym wydarzeniem dla na najmłodszych
będzie „Pasowanie na przedszkolaka”, które
odbędzie się w miesiącu listopadzie 2007 roku.

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