KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Witamy !
Kolejny numer naszej szkolnej gazetki.
Mamy nadzieję, że i to wydanie spotka się
z Państwa zainteresowaniem. Serdecznie
zapraszamy do czytania. A na nadchodzące
wakacje życzymy miłego wypoczynku,
zwłaszcza Państwa dzieciom.
Redakcja

Rok

4 Numer

2

17 maja 2007r.

Jednolity strój
(art. 64a ustawy o systemie oświaty)
1.

Od dnia 1 września 2007 r. obowiązkowe jest noszenie
przez uczniów jednolitego stroju na terenie publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów.

2.

W stosunku do uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych obowiązek noszenia jednolitego stroju może nałożyć
dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

3.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców określa
wzór jednolitego stroju, a także może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w określonym dniu lub dniach.

W tym numerze:
„Siedemnastka
pod lupą”

2

„Szkoła bliżej
Unii”

3

„Kalendarium

4

roku szkolnego
2007/2008”

„Siedemnastka” pod lupą ….
Regina Jarosińska
Szkoła Podstawowa nr 17
w Tychach jest szkołą – pomnikiem, powstałą w ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie”. Oficjalne otwarcie szkoły odbyło
się 15 stycznia 1966 roku. Szkoła otrzymała swojego patrona, był nim generał Aleksander Zawadzki. Pełna nazwa szkoły
w owym czasie brzmiała: Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach im. gen. Aleksandra Zawadzkiego. Pierwszym dyrektorem
szkoły była pani Maria Kościańczuk, a jej
zastępcą została pani Bronisława Badura.
10 lutego 1976 roku w Teatrze Małym odbyła się uroczystość wręczenia
sztandaru naszej szkole. Sztandar został
ufundowany przez zakład opiekuńczy
„Transprzęt”. Na 30-lecie szkoły ufundowano nowy sztandar z orłem w koronie i bez
nazwy patrona szkoły. Sztandar prezentowany jest podczas ważniejszych uroczystości szkolnych.
Od otwarcia do roku 1999 szkoła
była szkołą ośmioletnią. W 1999 roku,
w związku z reformą szkolnictwa, placówka
została przekształcona w szkołę sześcioletnią. Obecna nazwa to Szkoła Podstawowa
nr 17 w Tychach. Dyrektorem Szkoły jest
pani magister Bogusława Dawid, która
sprawuje tę funkcję od 1989 roku. Zastępcą jest pani magister Urszula Urban.
W szkole zatrudnionych jest 33 nauczycieli,
11 osób obsługi oraz 5 - administracji.
W szkole uczy się 441 uczniów w 17 oddziałach.
Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje oraz dwa wejścia: wejście służbowe od ulicy Begonii i wejście od strony boiska szkolnego, przeznaczone dla uczniów.
W szkole znajduje się 17 sal lekcyjnych,
2 sale komputerowe (jedna z dostępem
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do Internetu, w której znajduje się 13 komputerów połączonych w sieć lokalną), sala
gimnastyczna, sala korekcyjna oraz biblioteka z czytelnią multimedialną, wyposażoną w 4 stanowiska komputerowe, gdzie
uczniowie korzystają z programów edukacyjnych (słowniki, encyklopedie, itp.), grają
w gry edukacyjne, mają dostęp do programów dla uczniów z
dysfunkcjami
(dysleksja, dysortografia). Szkoła otrzymała czytelnię internetową w ramach programu unijnego.
Teren wokół szkoły jest zagospodarowany i znajdują się na nim: dziedziniec
szkolny, boisko wielofunkcyjne, boisko
do gry w koszykówkę, bieżnia.
Sale lekcyjne w naszej szkole podzielone są ze względu na poziomy nauczania. W salach znajdujących się na parterze uczą się głównie uczniowie klas
1 – 3. Na pierwszym piętrze uczą się
uczniowie klas 4 – 6. Dokonując takiego
podziału Dyrektor Szkoły kierował się
przede wszystkim względami bezpieczeństwa uczniów. Dzięki Państwa pomocy wiele sal zostało wyremontowanych i wyposażonych w rolety. Obecnie wymieniane jest
oświetlenie. Szkoła również sukcesywnie
wymienia meble w salach lekcyjnych.
W szkole znajduje się świetlica
szkolna. Zajęciami opiekuńczymi objęci są
uczniowie klas 1 – 3, których rodzice pracują. Natomiast z obiadów szkolnych korzystać mogą wszyscy chętni uczniowie.
Z porady lub pomocy można skorzystać w gabinecie pedagoga szkolnego oraz
pielęgniarki szkolnej.

Zapraszamy do zwiedzenia naszej szkoły podczas III Pikniku Integracyjnego.
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Szkoła bliżej Unii
Beata Piórko

cyjnych i społecznych.

Wreszcie mamy realne dowody przynależności do Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla uczniów naszej
szkoły? Otóż od 19 marca 2007r. korzystają oni z dodatkowej oferty pozalekcyjnej.
Są angażowani do zajęć informatycznych,
psychoedukacyjnych, biblioterapeutycznych
z elementami edukacji czytelniczo medialnej, matematyczno – przyrodniczych,
rekreacyjno - zdrowotnych, klubu filmowego
i bliskich spotkań ze sztuką. Mają możliwość poszerzania i uzupełniania wiedzy
i umiejętności zdobytych na lekcjach. Korzystają z bazy komputerowej dostępnej w
szkole, uczestniczą w życiu kulturalnym
miasta (kino, teatr, wystawy plastyczne),
doskonalą
umi ejętności
bycia
w grupie. Dodatkowo szkoła zyska doposażenie w sprzęt RTV i sportowy.

W szkole jest realizowany projekt
współfinansowany ze środków unijnych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków państwa.
Realizacja projektu stała się możliwa
dzięki opracowaniu przez nauczycieli programu rozwojowego i przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Tychy. Konkurs adresowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Tychy, Świętochłowice i gminy Bojszowy.
Projekt złożony przez naszą szkołę
zakwalifikowano do wsparcia finansowego.
Cieszy nas ten fakt tym bardziej, że zwyciężyliśmy w dobrym stylu zdobywając
90 punktów na 100 możliwych.
Celem realizowanego projektu jest
wsparcie rozwoju uczniów poprzez poszerzenie horyzontów, wyrównywanie szans
edukacyjnych, rozwijanie aspiracji eduka-

Zajęcia odbywają się systematycznie
przez cały tydzień, co dzień inne zajęcia.
Trwać będą do końca lutego 2008r.
Zainteresowani zajęciami mogą kierować swoje pytania do szkolnego koordynatora projektu B. Piórko – pedagoga
szkolnego.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Jasio pyta tatę:
Tato, czy pamiętasz jak mi opowiadałeś o tym, że cię wyrzucili ze
szkoły za złe sprawowanie?
A czemu akurat teraz ci się to
przypomniało?
No... bo historia lubi się powtarzać...
Rok 4 Numer 2
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K

a l e n d a r i u m r o k u
s z k o l n e g o 2 0 0 7 / 2 0 0 8:
Rozpoczęcie
rocznych
3 września 2007 r.

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

Zimowa przerwa świąteczna: 24 - 31 grudnia 2007 r.
Ferie zimowe: 14 - 26 stycznia 2008 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 20 - 25 marca 2008 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
i 23 maja 2008 r.

2 maja 2008 r.

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym
tygodniem pracy może być po odpracowaniu: 2 listopada 2007 r.
Zakończenie
rocznych
20 czerwca 2008 r.

zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych:

Ferie letnie: 21 czerwca - 31 sierpnia 2008 r.

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA
www.sp17tychy.pl
ZAJRZYJ ZAPRASZAMY

UŚMIECHNIJ SIĘ


Wraca Jasio ze szkoły i mówi:



Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.



To dobrze. A w jaki sposób?



Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę wypracowanie, to dasz mi na bilet do
kina.

Zespół redakcyjny:
Beata Piórko,
Małgorzata Perak

