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Uśmiechnij się

Nasza szkoła

Z komputera:
„Dziś organizuję grilla”
322 komary lubią to
135 komarów udostępniło to wydarzenie
656 komarów bierze udział w wydarzeniu

wychowuje ludzi mądrych
i odpowiedzialnych,
ludzi, którzy potrafią
odnaleźć swoje miejsce
we współczesnym świecie

Na lekcji języka polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!

Jak podzielić cztery jabłka między
pięć osób?
Ugotować kompot.

Na przerwie:
-Przeczytałeś „Krzyżaków” Sienkiewicza?
- To trza było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- O nie, a ja przepisałem...

Żona do męża:
- Muszę prać, sprzątać, gotować,
nigdzie nie mogę wyjść. Czuję się
jak Kopciuszek…
- A nie mówiłem, że ze mną będzie
ci jak w bajce?

Na lekcji religii katechetka pyta
dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
Na lekcji matematyki:
-Co to jest różniczka?
-Wyniczek odejmowanka.
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GAZETKA
DLA RODZICÓW
WRZESIEŃ 2016

Przerażona blondynka od progu
krzyczy do męża:
-Kochanie, ktoś właśnie ukradł nasz
samochód!
-Zapamiętałaś jego twarz?
-Nie, ale spisałam numery rejestracyjne.

Redakcja gazetki
Małgorzata Walasek– Pollak

Szanowni Państwo, wakacje dobiegły
końca i po dwumiesięcznej przerwie rozpoczęliśmy naukę. Pierwsze dni w szkole już przyniosły pierwsze sukcesy. W
konkursie plastycznym „Kraina pędzlem
malowana i ołówkiem szkicowana” A.
Gałązka zajęła II miejsce . Natomiast
A. Borawska zdobyła wyróżnienie. Ponadto, szkoła wygrała kolejny grant z
Programu Funduszu Europejskiego Erasmus +. Tym razem jest to suma 22980
euro.
W ramach programu będziemy współpracować ze szkołami z Włoch,
Rumunii, Bułgarii, Czech, wyjeżdżać za
granicę, odbywać międzynarodowe
warsztaty i utrzymywać kontakt on –
line, gdyż główny cel programu to poruszanie się młodzieży po cyberprzestrzeni.
Już wkrótce, 21.09., odbędzie się wycieczka turystyczno – krajoznawcza po
Opolszczyźnie w ramach realizacji Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej
„Okiem Młodego Ekologa XII” (od wielu
lat szkoła pozyskuje duże środki na działania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu oraz Gminy Strzelce
Op. - w tym roku szkolnym to suma
30000zł).
Jak co roku gimnazjaliści mają możliwość włączenia się w działalność szkolnego wolontariatu, korzystania
z SOS, czyli indywidualnych konsultacji
z nauczycielami i licznych kół zainteresowań (m.in. z koła plastycznego, biologicznego, ekologicznego, chemicznego,
historycznego, geograficznego, językowe-

go). Ponadto, do dyspozycji gimnazjalistów pozostaje świetlica szkolna, skomputeryzowana biblioteka i sale informatyczne, w których prowadzone są cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty z robotyki.
Młodzież zachęcamy także do udziału
w zajęciach na basenie oraz wstąpienia
do drużyny koszykówki. Mamy nadzieję,
że dzięki zaangażowaniu dzieci uda nam
się powtórzyć sukces zeszłorocznych finałów wojewódzkich (brązowe medale
drużyn chłopców i dziewczyn) lub sięgnąć po złoto.
Drodzy Państwo, nad edukacją
i bezpieczeństwem uczniów czuwają wykwalifikowani nauczyciele oraz psycholog szkolny. Natomiast każdy udział
Państwa w życiu szkoły jest ważny i nieoceniony. Dlatego też mamy nadzieję, że
również w tym roku szkolnym wspólnie
sprawimy, by nasze gimnazjum było
miejscem przyjaznym, twórczym, poszerzającym horyzonty i wspomagającym
wszechstronny rozwój młodzieży.
Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom
życzę udanego roku szkolnego.
Dyrektor Marzenna Staroszczyk
Więcej informacji o szkole znajdziecie
Państwo na naszej stronie
i n t e r n e t o w e j :
www.g1strzelceop.wodip.opole.pl
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Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

uczycieli przedmiotu.
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W klasie I realizowany jest blok tema- spotkaniach
tyczny

DNI WOLNE
PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23 XII - 31 XII
2016r.
FERIE ZIMOWE : 13 II – 26 II 2017r.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
DORADZTWA ZAWODOWEGO PG nr 1

Celem Wewnątrzszkolnego Systemu

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA:

Doradztwa Zawodowego jest udzielanie

13 IV – 18 IV 2017r.

wsparcia i pomocy uczniom w dokonywa-

EGZAMIN GIMNAZJALNY : 19,20, 21

niu wyboru zawodu i kierunku dalszego

kwietnia 2017r. ( są to dni wolne dla

kształcenia oraz planowaniu kariery edu-

uczniów klas pierwszych i drugich )

kacyjno - zawodowej.

BOŻE CIAŁO: 15 VI 2017r.

Doradztwo zawodowe

w

szkole ma

przygotować uczniów do podjęcia trafnej
OGÓLNE ZEBRANIA Z RODZICAMI

i przemyślanej decyzji edukacyjnej oraz

13 września 2016r.

zawodowej. Naszym celem jest kształto-

15 listopada 2016r.

wanie wśród uczniów aktywnej postawy

31 stycznia 2017r.

wobec własnej kariery zawodowej oraz

11 kwietnia 2017r.

odpowiedzialności za podejmowane decyzje edukacyjno – zawodowe. Decyzja prawidłowego wyboru zawodu

i odpowied-

„ Poznajemy siebie” ,

głównym

celem

jest

z

przedstawicielami

którego szkół ponadgimnazjalnych, warsztatach

uświadomienie prowadzonych przez doradcę zawodowe-

uczniom własnych zasobów: swoich moc- go Poradni Psychologiczno – Pedagonych i słabych stron, umiejętności, uzdol- gicznej. Często korzystają z indywidualnień, zainteresowań, cech charakteru, nych konsultacji szkolnego doradcy zawoosobowości. Uczniowie diagnozują swój dowego w celu wytyczenia indywidualnej
styl uczenia się, rozwijają umiejętności ścieżek rozwoju edukacyjno - zawodowespołeczne: współpracy w grupie, radzenia go.
sobie ze stresem itp.

Rodzicom

udzielamy

pomocy

W klasie II, w ramach bloku tematycz- w wspieraniu dzieci w ich decyzjach edunego „ Poznajemy zawody ” , uczniowie kacyjno – zawodowych w formie indywizdobywają wiedzę na temat podstawo- dualnych konsultacji ze szkolnym doradcą
wych grup zawodowych, poznają struktu- zawodowym, organizujemy pomoc psyrę zawodu oraz wybrane, interesujące ich chologiczno – pedagogiczną. W sytuacji
zawody. Wstępnie poznają rynek pracy, przeciwwskazań zdrowotnych do wykonyzawody

przyszłości.

Zapoznają

się wania zawodu, niepowodzeń edukacyj-

z czynnikami decydującymi o prawidło- nych, proponujemy udział w spotkaniach
wym wyborze zawodu.

z doradcą zawodowym Poradni Psycholo-

W klasie III uczniowie intensywnie przy- giczno – Pedagogicznej.

W pierwsze wtorki pozostałych miesięcy niej szkoły ponadgimnazjalnej nie jest

gotowują się do podęcia decyzji edukacyj-

odbywają się konsultacje indywidualne sprawą łatwą, dlatego też należy się do
z nauczycielami.
niej możliwie jak najlepiej przygotować.

„ I nformacja edukacyjna i zawodowa ” . w zakresie doradztwa zawodowego, aby

Działaniami z zakresu doradztwa zawodoKoła zainteresowań

wego objęci są wszyscy uczniowie, a tak-

Zapraszamy Państwa do korzystania

no – zawodowych w ramach programu z oferowanych przez szkołę form pomocy
Diagnozują swoje preferencje i predyspo- w sposób umiejętny wspierać dzieci w ich
zycje zawodowe ( testy, ankiety, kwestio- pierwszych, trudnych decyzjach edukacyj-

Harmonogram zajęć w ramach kół zaintereso- że rodzice i nauczyciele.
wań uzależniony jest od zapisujących się

nariusze ) . Zapoznają się ze strukturą no – zawodowych.

uczniów. Dlatego zachęcamy gimnazjalistów

mi przyjęć do szkół. Poznają rynek pracy, Doradca zawodowy: Bogusława Wanat

do skorzystania z szerokiej oferty zajęć dodatkowych. Szczegółowe informacje na temat kół

Realizowane są, między innymi, zajęcia

warsztatowe dla uczniów z doradcą zawodowym zgodnie z programem „ Zanim

będą dostępne u wychowawców klas lub na- wybierzesz ” .
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szkolnictwa ponadgimnzjalnego, kryteriazawody przyszłości, źródła dostępu do
informacji edukacyjno
Uczestniczą

w

– zawodowych.

„ Targach edukacyj-

nych ” , warsztatach w Urzędzie Pracy,
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