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Pierwsze spotkanie będzie się 03.02.
2017r. o godz.17.00 w świetlicy PG nr
1 (parter). Szczegółowych informacji
udziela psycholog szkolny: Bogusława
Wanat, tel. 774049210 w.23.
EGZAMIN GIMNAZJALNY

1. Część humanistyczna -19 kwietnia 2017r.
(środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwiegodz. 9:00 (trwa 60 min),

na czas trwania egzaminu salach – szatniach.
10. Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną
i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani kalkulatora.
11. W czasie trwania egzaminu uczeń wykonuje
polecenia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
oraz zachowuje się zgodnie z procedurami. Wszystkie zgłoszenia w czasie egzaminu uczeń sygnalizuje
wyłącznie przez podniesienie ręki.
12. Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym
zdający postępuje zgodnie z instrukcją umieszczoną
na pierwszej stronie zestawu.

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
(trwa 90 min).
2. Część matematyczno-przyrodnicza - 20
kwietnia 2016r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych –
godz. 9:00 (trwa 60 min),
- z zakresu matematyki- godz. 11:00 (trwa 90
min).
3. Język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2016r.
(piątek)
-na poziomie podstawowym- godz. 9:00 (trwa
60 min),
- na poziomie rozszerzonym- godz. 11:00
(trwa 60 min).
Dla uczniów klas pierwszych i drugich są to
dni wolne.

UWAGI OGÓLNE
1. Uczniowie gromadzą się na terenie szkoły o godz.
8.10.
2. Każdy uczeń powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości (np. legitymację szkolną) i okazać
go, jeżeli zostanie o to poproszony.
3. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej w kolejności zgodnie z listą umieszczoną na drzwiach.

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

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.g1strzelceop.wodip.opole.pl

kord, gdyż zebrali aż 960 kg produktów,
które, tak jak poprzednio, przekazane zostały mieszkańcom „Barki”.

OGŁOSZENIE
22 KWIETNIA ODBĘDZIE SIĘ
RAJD „STRZELECKA WIOSNA” NA
GÓRĘ ŚW. ANNY.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA PANI EWA RACZYŃSKA

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

- Kochanie, co mi kupiłeś na urodziny?
- Wyjrzyj przez okno. Widzisz tego czarnego mercedesa?
- Jasne, że widzę! RANY!
- No to rajstopy w tym kolorze ci kupiłem.
***

Adam i Ewa spacerują po raju
- Adam, kochasz mnie?
- A co tu robić.
***

7. Czas faktyczny egzaminu liczy się od godziny
rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym
zapisanej w widocznym miejscu w sali egzaminacyjnej.

Mama do Jasia:
- Wiesz, ta dziewczyna, którą przyprowadziłeś, jest bardzo ładna i miła, ale wysyła8. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie jąc cię po osiemnastkę miałam na myśli
szkoły.
śmietanę.
9. Na egzamin uczeń przynosi wyłącznie przybory
do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek (przeznaczony
jest wyłącznie do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz. Okrycie wierzchnie, torby
i inne rzeczy osobiste pozostawia w wyznaczonych

GAZETKA
DLA RODZICÓW
STYCZEŃ 2017

Redakcja gazetki
M. Walasek– Pollak

4

Nasze sukcesy

Grosz do grosza...

Od 28.11. do 9.12. uczniowie naszej
Nasi koszykarze po raz kolejny udowodnili, że są w najwyższej formie. W półfinale szkoły włączyli się do XVII edycji akcji
wojewódzkim byli niepokonani i stanęli na „Góra Grosza 2016” organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem
najwyższym podium.
Ministra Edukacji Narodowej. Łącznie
zebraliśmy 647,35 zł. Największą kwotę
uzyskała klasa IIIa, IIIb i Ib.
W XXII Wojewódzkim Konkursie wiedzy
Gratulujemy!
o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie P. Sowa uzyskał III miejsce w powiecie.
To już kolejny projekt europejski
w szkole
W konkursie plastycznym „Krew darem
Miło nam Państwa poinformować, że
życia - Ty tez możesz uratować komuś
nasze gimnazjum wygrało kolejne środki
życie” J. Gumienna zdobyła II miejsce a J.
na
realizację
projektu
„Bulling
Pieprzyk III miejsce.
SkillsthatMatterbeyondBorders”. Projekt
będzie
realizowany
z
rówieśnikami
z Włoch, Bułgarii, Rumunii i Czech
W wojewódzkim konkursie fotograficzw ramach Programu Erasmus+ i skupi się
nym „Osobliwości przyrodnicze w obiektyna
przeciwdziałaniu
niepowodzeniom
wie” W. Wolny otrzymał wyróżnienie.
w edukacji, wykluczeniu rówieśniczemu
i rozwijaniu umiejętności ICT. Młodzież
będzie się spotykać na warsztatach z koleWolontariusze pobili kolejny rekord
gami w swojej szkole i będzie gościć w ich
23 - 24 września wolontariusze z Pu- państwach. Oprócz zajęć uczniowie będą
blicznego Gimnazjum nr 1 w ramach akcji poznawać kulturę i tradycje krajów biorą„Podziel się posiłkiem” zebrali rekordową cych udział w projekcie. Spotkania będą też
ilość żywności - 814 kilogramów.
okazją do wymiany doświadczeń zarówno
25 i 26 listopada 2016 r. wolontariusze uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Warz naszej szkoły ponownie zaangażowali się tość realizowanego projektu to 22 980,00
w akcję zbierania żywności. Wraz ze swo- euro.
imi kolegami z ZSO pobili wrześniowy re-
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Goście zza Oceanu
We wrześniu klasa językowa (I b) miała
okazję spotkać się z mieszkańcami USA,
państwem Bożeną i Salvadorem Kamacho,
którzy przyjechali do Strzelec Opolskich
z Californii. Nasi goście opowiadali gimnazjalistom o życiu w USA, kulturze,
a przede wszystkim o amerykańskich
szkołach i nastolatkach, którzy są bardzo
podobni do swoich polskich rówieśników.

a drużyny ciekawe nagrody ufundowane
przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
13 Gimnazjada Ekologiczna była podsumowaniem Programu Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa XII”, który
jest realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op. od stycznia do
grudnia 2016 roku i otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu oraz Gminy
Strzelce Opolskie.

Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa
Edukacja ekologiczna
XIII” otrzymał dofinansowanie w wysokości 18000zł ze środków WojeW październiku klasy ekologiczne odbyły wycieczkę do Nysy, Paczkowa i Otmu- wódzkiego Funduszu Ochrony Środochowa poznając ciekawe zakątki woje- wiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
oraz Gminy Strzelce Opolskie.
wództwa opolskiego.
W listopadzie młodzi ekolodzy udali się
do rezerwatu geologicznego Góra Św. Anny. Spacerując po obszarze liczącym 5.051
ha odwiedzili najciekawsze przyrodniczo geologiczne miejsca.
Gimnazjada Ekologiczna po raz ostatni
Tegoroczna 13 gimnazjada z racji, że
odbywała się po raz ostatni nie była konkursem, a przeglądem wiadomości, pomysłowości i dorobku szkół w zakresie konkurencji ekologicznych. Gimnazjadę prowadzili M. Nowak i O. Radziej. Wszystkie
drużyny były wspaniale przygotowane. Naszą szkołę
reprezentowali N.
Schultz, K. Wieczorek, R. Klubikowski,
strój prezentowała K. Szendzielorz. Na
scenie wystąpili: gościnnie nasza absolwentka S. Ornatowska, zespół muzyczny
w składzie: K. Wardęga i P. Sowa, M. Hendel i J. Goczoł, zespól wokalny uczniów
z różnych klas, a w tańcu K. Wróbel i O.
Piontek. Na zakończenie osoby zaangażowane w przygotowanie przez 13 lat
uczniów i całej imprezy otrzymały pamiątkowe statuetki w kształcie jabłek,

W ramach programu zapraszamy
w maju na Szkolną Gimnazjadę Ekologiczną, a w lutym na zimowe warsztaty plastyczno — komputerowe. Zachęcamy również do udziału w rajdach i konkursach o tematyce przyrodniczej.
Za nami kolejna edycja „Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2016”
Uczniowie PG nr 1 wzięli udział w dziesiątej ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2016”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs plastyczno –
literacki „Pod dobrą opieką”. Podczas XXV
sesji Rady Miejskiej Burmistrz Strzelec
Opolskich Tadeusz Goc i Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gabriela Puzik wyróżnili uczniów, którzy zdobyli nagrody w ramach kampanii ZTU. Uczniowie otrzymali
książki ufundowanie przez stowarzyszenie radiowców i dziennikarzy oraz karnety
na krytą pływalnię ufundowane przez
Gminę
Strzelce
Opolskie. Nagrodzeni
uczniowie to: K. Kacała, I. Gajda, W.
Krawczyk, A. Dąbrowska.
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Bicie rekordu Guinessa
17 października 2016r. 22 uczniów naszego gimnazjum wsparło akcję bicia rekordu Guinessa w PSP nr 2. Akcję zainicjował Jerzy Owsiak, a jej celem było promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
XII Minikonferencja Wolontariatu
2 grudnia 2016r. W ramach obchodów
Światowego Dnia Wolontariatu odbyła się
Minikonferencja Szkolnego Wolontariatu
pod hasłem: „Rok 2016/2017 rokiem wolontariatu” . Wzięli w niej udział przedstawiciele: UMiG , GZOiW, ŚDS, „Barki”,
liderzy „Szlachetnej Paczki” oraz wolontariusze ze szkół z terenu powiatu strzeleckiego. Konferencja zainaugurowała projekt Erazmus + „Przemocy STOP- umiejętności, które są ważne mimo granic”.
Finał strzeleckiej edycji SZLACHETNEJ PACZKI
10 - 11 grudnia w naszej szkole odbył się
finał strzeleckiej edycji SZLACHETNEJ
PACZKI. Dzięki współpracy ludzi dobrej
woli rodziny potrzebujące otrzymały świąteczne wsparcie.

Orkiestra serc
15 stycznia 2017 r. odbył się jubileuszowy 25. Finał WOŚP. Od rana na ulicach
naszego miasta można było spotkać wolontariuszy, którzy nie bacząc na pogodę,
kwestowali na rzecz potrzebujących.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 po
raz kolejny włączyli się do akcji i zebrali
10 147 zł. Tegoroczna orkiestra grała dla
ratowania życia i zdrowia pacjentów oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia opieki medycznej seniorom.

Psycholog radzi
Zapraszamy Państwa do udziału
w warsztatach „Szkoła dla rodziców
i wychowawców”, które będą realizowane w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Strzelcach Op. w okresie luty - marzec
2017 roku.
Program zajęć jest opracowany w oparciu o dwie pozycje książkowe: Thomasa
Gordona „Wychowanie bez porażek” oraz
A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby
dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności
wychowawczych rodziców: porozumiewania się i rozumienia dzieci, budowania
prawidłowych relacji opartych na więzi
emocjonalnej. która jest najważniejszym
czynnikiem chroniącym dziecko przed
wejściem w zachowania ryzykowne
(alkohol, narkotyki, przemoc).
Praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie zajęć są dużą pomocą w procesie wychowania dziecka, w prawidłowym porozumiewaniu się z dzieckiem, w rozwiązywaniu trudnych sytuacji konfliktowych wynikających z dorastania.
W trakcie zajęć rodzice uczą się:
- jak wyznaczać granice dziecku, określać
zasady i wymagania,
- jak zachęcać dziecko do współpracy, czyli
co zrobić, aby dziecko robiło to, na czym
nam zależy,
- uczenia ponoszenia konsekwencji niewłaściwego zachowania, zamiast tradycyjnego
karania,
- jak zachęcić dziecko do samodzielności,
sposobów odpowiedniego, skutecznego
chwalenia,
- pomagania dziecku radzić sobie z uczuciami i rozumienia uczuć dziecka.
Zajęcia będą prowadzone przez psychologa p. Bogusławę Wanat i pedagoga
p. Irenę Niewęgłowską - osoby posiadające
certyfikaty upoważniające do realizacji
programu „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
Zajęcia są prowadzone w małej grupie 10
3
– 12 osobowej.

