KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
ZMIANY W SP 17, CZYLI RADA SZKOŁY ZAMIAST RADY RODZICÓW
Eliza Kamzelak (sekretarz Rady Szkoły)
W roku szkolnym 2005/2006 w SP 17 została powołana Rada Szkoły, która ma zastąpić
działającą dotychczas Radę Rodziców. Głównym celem jej powstania jest pogłębienie współpracy między rodzicami i nauczycielami, a w efekcie udoskonalenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole.
Oto informacje, które maja na celu przybliżyć Państwu zagadnienia związane z organizacją i zadaniami Rady Szkoły.
Jak wygląda organizacja Rady Szkoły?
Rada Szkoły składa się z 12 osób, przedstawicieli Rodziców i Rady Pedagogicznej
(po 6 osób). Przy Radzie działa Komisja Rewizyjna składającą się z 3 osób (2 przedstawicieli
Rodziców i 1 przedstawiciela Rady Pedagogicznej). Kadencja Rady Szkoły i Komisji Rewizyjnej
trwa 3 lata.
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Kto zasiada w Radzie Szkoły?
5 grudnia 2005 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady, na którym w jawnym głosowaniu
wybrano przedstawicieli Rady Szkoły oraz członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą została p. Urszula Lubowiecka (przedstawicielka Rodziców), zastępcą p. Beata Łukowicz
(przedstawicielka Rady Pedagogicznej), sekretarzami p. Małgorzata Śmigiel-Michalak
(przedstawicielka Rodziców) i p. Eliza Kamzelak (przedstawicielka Rady Pedagogicznej).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: p. Elżbieta Wosik i p. Adam Pogorzelski (przedstawiciele
Rodziców) oraz p. Anna Kubeczko (przedstawicielka Rady Pedagogicznej). Pozostali członkowie Rady to: p. Barbara Glinkowska, p. Sabina Habrajska, p. Ewa Laskowska, p. Jacek Olszewski — przedstawiciele Rodziców; p. Bożena Jakóbczyk, p. Elżbieta Pięta, p. Beata Piórko,
p. Zofia Stachowicz — przedstawiciele Rady Pedagogicznej
Co należy do zadań Rady Szkoły?
Rada Szkoły realizuje swoje zadania poprzez:
o

współudział w opracowaniu i realizacji programu pracy szkoły

o

współdecydowanie o organizowaniu zajęć pozalekcyjnych

o

podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych

o

współudział w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych
dla dzieci i młodzieży

o

udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin zagrożonych środowiskowo i najuboż-

W tym numerze:

szych w miarę możliwości i potrzeb
o

udział w organizowaniu turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży

o

udział w organizowaniu działalności stołówki i świetlicy szkolnej

o

zatwierdzanie planu wychowawczego szkoły

o

przedstawienie Dyrekcji szkoły wniosków dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej
placówki

o

zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym np. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
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„Czytanie jako jeden 3
z czynników przyswajania języka obcego”
„Pomoc dla ucznia!”

4

To my – trzecioklasiści !
Elżbieta Pięta
Jolanta Osuch-Dzido

Mamy za sobą cztery miesiące nauki szkolnej w kl.
III. Ten czas tak szybko
ucieka – niedługo nadejdą
wakacje i przyjdzie nam się
rozstać z nauczaniem zintegrowanym.
Jesteśmy już bardzo samodzielni, sprawni i aktywni. Bardzo dobrze się znamy i wiemy
czego możemy się po sobie spodziewać, na kogo możemy liczyć, komu pomóc. Mamy też
swoich najlepszych kolegów, swoje przyjaciółki.
I tak płynie nam czas w miłej atmosfer ze. P o zna je m y no we w ia do mo ś c i
i umiejętności, utrwalamy te, które już poznaliśmy.
Braliśmy udział w organizowaniu uroczystości szkolnych, takich jak Dzień Edukacji
Narodowej (przygotowaliśmy występ artystyczny, wykonywaliśmy okolicznościowe laurki),
Dzień Górnika (zrobiliśmy wystawkę plastyczną). Poza tym wzięliśmy udział w akcji „Serca
sercom – pomoc dzieciom”, oraz w akcji
„Grosiki na koniki”, z której to pieniądze zostały przekazane na Komitet Pomocy dla Zwierząt
w Tychach.
Nie zawsze trzeba zdobywać miejsca,
sam udział w konkursie jest dla nas dużą przyjemnością. I tak jak co roku i tym razem aktywnie uczestniczyliśmy w konkursach plastycznych pt. „Gdy myślę Szwecja …”, „Podaruj
dzieciom słońce”, „Ozdoby bożonarodzeniowe”,
„W krainie lodu i śniegu”.
Zajęliśmy III miejsce w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych
„Gry i zabawy”, które tym razem
odbyły się w SP nr 22.
Nawiązaliśmy kontakt z przedszkoStr. 2

lakami, które być może już niedługo będą
uczniami naszej szkoły. Opisaliśmy im „Jaka
jest nasza szkoła” i „Dlaczego lubimy naszą
szkołę”. Wypowiedzi były pomocne w wykonaniu plakatu reklamującego szkołę. Reklamy zostały pokazane w Przedszkolu nr 9, 10, 11.
Oczywiście planujemy dalszą współpracę
z przedszkolakami. Chcemy zaprezentować
przygotowywany specjalnie dla nich program
artystyczny pt. „Cztery pory roku” oraz zaprosić
ich na zajęcia otwarte do naszej szkoły.
W tym semestrze aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach organizowanych w bibliotekach miejskich: 1) spotkanie z pisarzem dla
dzieci p. Grzegorzem Kasdepke
w bibliotece na os. Z; 2) udział
w Światowym Dniu Pluszowego Misia – biblioteka os. B i os. H.
Często odwiedzamy wystawy znanych
malarzy i rzeźbiarzy naszego regionu organizowane w galerii „Obok”.
Wzięliśmy udział w zajęciach plastycznych w MDK nr 1 w Tychach i w galerii
„Obok”, oraz w warsztatach medialnych
(Reklama), które odbyły się w kinie
„Andromeda”.
Byliśmy w Teatrze Małym na przedstawieniu pt. „Tomcio Paluszek”, oraz na przedstawieniu pt. „Królowa Śniegu” zorganizowanym
w naszej szkole.
Przed nami jeszcze dużo pracy i nauki,
ale także przyjemności: będą wyjścia do kina,
teatru, biblioteki miejskiej, galerii, wycieczki
a przede wszystkim wyjazd na „Zieloną Szkołę”. Tym razem odwiedzimy Rowy i stamtąd
zobaczymy nasze morze.
Dziękujemy za zaangażowanie i wszelką pomoc, jaką otrzymaliśmy ze strony rodziców.
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Czytanie jako jeden z czynników przyswajania
języka obcego
Regina Jarosińska
Nauka języka obcego to proces długotrwały,
który nigdy nie powinien być zakończony. Uczymy
się przez całe życie, czasem bardziej, czasem mniej
intensywnie – zależnie od motywacji, możliwości

bardzo efektywną formą ćwiczenia innych umiejętności językowych takich jak mówienie i pisanie. Aby
skutecznie rozwijać umiejętność czytania, należy
pamiętać, iż czytanie to nie tylko mechaniczne rozszyfrowywanie liter i układanie je w wyrazy. To
przede wszystkim rozumienie wyrazów jako sposób

i czasu.
Nauka języka obcego opiera się na uczeniu
się i przyswajaniu języka. Uczenie się to świadomy
proces poznawania języka na lekcjach, kursach, zajęciach. Ucząc się gramatyki, reguł, poznając język
teoretycznie, mamy nadzieję, że pewnego dnia zaczniemy posługiwać się nim praktycznie. Jednakże
sposób ten nie gwarantuje biegłego opanowania języka obcego. Perfekcyjna sytuacja dla ucznia to ta,
w której uczenie się połączone jest z przyswajaniem
języka, gdyż przyswajanie to proces naturalny, bez
świadomego zdobywania wiedzy. W trakcie przyswajania podświadomie koncentrujemy uwagę na
strukturach, regułach oraz nowych słowach, które
osadzone są w kontekście, to znaczy nie występują
same, ale umieszczone w zdaniu, tekście czyli tak,
aby można je potem skojarzyć i tym samym odtworzyć w pamięci. Najlepszym sposobem na przyswajanie języka obcego jest czytanie. Umiejętność czytania nie jest procesem pasywnym. Jest to proces aktywny w pełnym tego słowa znaczeniu. Czytanie jest

na zrozumienie tekstu, co pomaga w przyswajaniu
języka. Umiejętność czytania należy rozwijać stopniowo, tak aby nie wywołać reakcji negatywnych.
Najważniejsze, aby czytanie nie było przykrym obowiązkiem lecz przyjemnością.
Materiałem do czytania jest oczywiście
książka, ale również artykuł, tekst piosenki, ulotka,
pocztówka czy ulubiony komiks, gdzie czytając, koncentrujemy naszą uwagę na treści, akcji, wątku, a nie
na strukturach gramatycznych-czyli w podświadomy
sposób przyswajamy język obcy.
Tak więc, czy można skutecznie nauczyć się
języka obcego? Oczywiście, ale trzeba pamiętać,
że to nie matematyka, historia czy inny przedmiot
szkolny. Język obcy to, obok nauki, nasze podświadome zachowania oraz myślenie w języku obcym.
Nie ma ludzi bez talentu do języka – jeżeli opanowałeś język ojczysty, nie ma żadnych powodów, abyś
nie opanował języka obcego!

!

Good luck

UŚMIECHNIJ SIĘ
Na lekcji języka polskiego: - Jasiu, powiedz
nam, kiedy używamy wielkich liter? - Kiedy
mamy słaby wzrok.
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Pomoc dla ucznia
Rodzice uczniów mogą ubiegać się
o stypendia socjalne lub motywacyjne.
O pierwszy rodzaj pomocy mogą starać się
rodzice uczniów znajdujący się w trudnej
sytuacji finansowej. Miesięczna wysokość
dochodu na jedna osobę w rodzinie nie
może przekraczać 316 zł netto. Do dochodu rodziny zalicza się: zarobki z zakładu
pracy, rentę, alimenty, dodatek mieszkaniowy, a także zasiłki z pomocy społecznej
i świadczeń rodzinnych.
Stypendium to powinno być wykorzystane na pokrycie kosztów udziału
w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych
poza szkołą oraz pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: przybory, podręczniki, obuwie zmienne itp.
Inną formą pomocy są zasiłki szkolne, z których może skorzystać uczeń będący przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie
miało miejsce w terminie nie dłuższym niż
dwa miesiące od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku, np. ciężka
choroba, zgon żywiciela rodziny, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej

jak powódź, pożar, itp.
Wnioski o stypendium socjalne wydawane są przez Miejski Zarząd Oświaty
przy ul. Piłsudskiego 12. Przyjmowanie
wniosków odbywa się dwa razy w roku,
około marca i września.
Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy może przyznać uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe.
Stypendium motywacyjne przyznaje
się dwa razy w roku: w marcu i lipcu.
O wysokości stypendium decyduje wysokość środków otrzymanych na ten cel z
Urzędu Miasta oraz wysokość średniej
ocen w semestrze każdorazowo określanej
przez komisję stypendialną.
Według szkolnego regulaminu stypendium
motywacyjne może otrzymać uczeń od klasy IV, który uczęszcza do naszej szkoły co
najmniej jeden semestr.
Za osiągnięcia sportowe nagroda
czeka tych, którzy zdobyli co najmniej I lub
II miejsce na szczeblu międzyszkolnym
w dyscyplinie indywidualnej.

Z okazji zbliżających się
ferii życzymy Państwa
dzieciom bezpiecznej i wesołej zabawy na śniegu miłego wypoczynku !!!
UŚMIECHNIJ SIĘ
Przychodzi Jasio ze szkoły i pyta ojca
czy umie podpisać się z zamkniętymi
oczami. Dumny ojciec odpowiada:
„Oczywiście!”. Więc Jasio mówi:
„To może podpiszesz się u mnie w
dzienniczku?”.

Zespół redakcyjny:
Beata Piórko,
Jolanta Mańka,
Małgorzata Perak

