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P O W I A T

Technikum z Klas¹
wynika z wyników?, Poprawiamy ocenianie z poszczególnych
przedmiotów, Festiwal nauki,
Jak uczymy wspó³pracy?, Nasz
szkolny kodeks, Dostêpny komputer i Internet.
Pierwsze zadanie Poprawiamy
ocenianie z poszczególnych przedmiotów by³o realizowane pod kierunkiem wicedyrektor mgr Miros³awy Stañczak. Modyfikacji uleg³y
wszystkie przedmiotowe systemy
oceniania i przedmiotowy system
oceniania z zachowania. Spowodowa³o to zmiany w Wewn¹trzszkolnym Systemie Oceniania, które zosta³y zatwierdzone na posiedzeniu
rady pedagogicznej uchwa³¹

Po rocznej przerwie znów na podium!
Uczniowie
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04 w dniu 27.10.2004r i by³y wczeniej konsultowane z Samorz¹dem
Uczniowskim i Rad¹ Szko³y. Zaprojektowano szkolne karty Jak oceniam?, w których s¹ przedstawione zasady oceniania zawarte w
Przedmiotowych Systemach Oceniania.
Równoczenie Krzysztof Kalisz wykonywa³ zadanie Nasz
szkolny kodeks.
W toku realizacji zadania nauczyciele i uczniowie przeanalizowali Statut Szko³y i Wewn¹trzszkolny System Ocenienia. Przeprowadzono konkurs dla uczniów na znajomoæ statutu i WSO. W efekcie
powsta³y plakaty, rymowanki i wiersze tematycznie zwi¹zane z prawami i obowi¹zkami ucznia. Na gazetce szkolnej umieszczono krótki wykaz praw i obowi¹zków ucznia w
postaci kodeksu szkolnego.
Trzeciemu zadaniu Co wynika
z wyników? przewodniczy³a wicedyrektor Halina Kajstura. W ramach tego zadania zespó³ gromadzi³,
porównywa³ i analizowa³ wyniki nauczana uzyskiwane przez uczniów.
Wnioski z tego zadania by³y tematem prac zespo³ów przedmiotowych
nauczycieli. W wyniku dyskusji uda³o siê dokonaæ w³aciwej ewaluacji
planów wynikowych. Analiza wyników powy¿szych prac umo¿liwi³a wysuniêcie wniosków do dalszej
pracy z danym zespo³em klasowym,
konstruowania zestawów æwiczeñ,
zadañ z zakresu najs³abiej opanowanych przez uczniów partii materia³u lub umiejêtnoci kluczowych.
Kolejne czwarte zadanie Dostêpny komputer i Internet realizowa³
Grzegorz £ukasik.
W ramach tego zadania stworzylimy Bank zadañ na komputer i
Internet. Zgromadzilimy ró¿ne
darmowe programy edukacyjne. Nauczyciele przygotowali wiele ciekawych scenariuszy lekcji z wykorzystaniem komputera, a uczniowie
przygotowali prezentacje multimedialne, które mog¹ byæ pomocne w
realizacji wielu tematów lekcji. Dru-

gim przyk³adem jest zbiór adresów internetowych, który powsta³ przy
udziale uczniów i nauczycieli oraz
spory zbiór encyklopedii i s³owników
multimedialnych.
Pi¹tym zadaniem Festiwal nauki
zajmowa³a siê Adriana Kraik. Festiwal
odby³ siê
7 kwietnia 2005 roku pod has³em
Zrozumieæ wiat i by³ po³¹czony z
Drzwiami Otwartymi Szko³y. Festiwal by³ dobr¹ okazj¹, aby uczniowie
technikum mogli zaprezentowaæ swoje zainteresowania, osi¹gniêcia, prace
wykonane w trakcie roku szkolnego i
podzieliæ siê wiedz¹ z kolegami.
Uczniowie mogli wys³uchaæ wyk³adów o historii liczb oraz na temat ciekawych zadañ o wielkich liczbach.
Przygotowano ponadto prezentacje:
Kataklizmy, ¿ywio³y na kuli ziemskiej, Dawne szaty i naczynia liturgiczne Pan Tadeusz, wiatowy
Rok Fizyki, multimedialne prezentacje o tematyce chemicznej i ekologicznej, wystawê biologiczn¹ oraz projekcjê filmów B³êkitna planeta, Wêdrówki z dinozaurami oraz Ewolucja.
Ostatnie szóste zadanie Jak uczymy wspó³pracy? realizowa³ Eligiusz
Stañczak. Przeprowadzono ankietê
wród nauczycieli i uczniów, której
celem by³o zdiagnozowanie znajomoci i czêstotliwoci stosowania technik pracy grupowej. Nauczyciele na
zebraniach zespo³ów przedmiotowych
analizowali wady i zalety technik pracy grupowej. Pomoc¹ pos³u¿y nam
zebrany zbiór scenariuszy lekcji, literat ura, zasady pracy zespo³ owej ,
przyk³adowe metody oraz wyniki ankiet. Znajduje siê on w bibliotece
szkolnej, aby ka¿dy z nauczycieli móg³
z niego skorzystaæ w opracowywaniu
scenariusza zajêæ z wykorzystaniem
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16 wrzenia piêcioro uczniów ZeStrzelcach Opolskich wziê³o udzia³
w II Wielkim Politechnicznym Tur-

nieju Jêzyków Obcych Politechniki

Opolskiej zorganizowanego w ra-

mach III Opolskiego Festiwalu Na-

uki. Turniej sk³ada³ siê z trzech rund
o rosn¹cym stopniu trudnoci. Nasi

gimnazjalici dostali siê do fina³u

konkursu j. angielskiego zostawiaj¹c

za sob¹ blisko setkê gimnazjalistów

z województwa. Ostatecznie Anna

mys³owie dru¿ynowe wojewódzkie

mistrzostwa szkó³ ponadgimnazjal-

nych w lekkiej atletyce. Reprezenta-

cja ch³opców w punktacji ogólnej

zgromadzi³a 1090 punktów zajmuj¹c

II miejsce a reprezentacja dziewcz¹t

z 944 punktami zajê³a III miejsce.

Ch³opcy zostali nagrodzeni srebrny-

mi medalami a dziewczêta br¹zowy-

mi oraz pucharami ufundowanymi

przez Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek
Sportowy.

Reprezentacja ch³opców liczy³a

15 zawodników, którzy obsadzili na-

stêpuj¹ce konkurencje: 100m, 200m,
kul¹, rzut oszczepem, 1500m i sztafetê 4x100m.

Uzyskane wyniki zosta³y prze-

liczone na punkty wed³ug tabeli PZLA

a 12 najlepszych wyników da³o dru¿ynie srebrny medal.

Dziewczêta startowa³y w biegu

na 100m, skoku w dal, skoku wzwy¿,
pchniêciu kul¹, 800m i sztafecie 4 x
100m.

Dru¿yna dziewcz¹t liczy³a 12 za-

wodniczek a 10 najlepszych wyni-

ków da³o dru¿ynie br¹zowy medal.

Gratulacje dla zawodniczek i zawod-

ników, bo mimo zimna i padaj¹cego
deszczu uzyskano kilka wartocio-

wych wyników, które napawaj¹ opty-

mizmem przed zawodami indywidualnymi na wiosnê.

wyró¿nienie, powód do radoci i
dumy, ale to te¿ wielkie zobowi¹zanie. Otrzymanie certyfikatu nobilituje
do dalszych dzia³añ. Cieszy nas niezmiernie fakt, ¿e nasza szko³a znalaz³a siê w gronie szkó³ z klas¹. Ciê¿k¹
prac¹ udowodnilimy, spo³ecznoci
lokalnej i sobie samym, ¿e ten zaszczytny tytu³ przys³uguje nam bez
w¹tpienia. Jest to sukces ca³ej szko³y.

W listopadzie 2004 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów

kacji, zdrowia, rozwoju i pokoju. Uchwa³a ta mówi o znaczeniu sportu

w zdrowym kszta³towaniu dziecka oraz og³asza rok 2005 Miêdzynaro-

niowski. Realizuj¹c swoje dzia³ania Komitet og³osi³ konkurs pod ha-

s³em

Mistrzowie sportu,
mistrzowie ¿ycia

Jego istot¹ jest zwrócenie uwagi

na rolê liderów w promowaniu spor-

tu jako nonika wartoci oraz formy
edukacji. Idea konkursu opiera siê na

w ZSZ Nr 1
Grzegorz £ukasik

Kauza zajê³a drugie miejsce, a Mate-

usz Piestrak zakoñczy³ zmagania jêzykowe na miejscu ósmym.

W konkursie j. angielskiego liceum
Ogólnokszta³c¹ce reprezentowali:

Magdalena Vrabetz, Dawid Richter

oraz Milena Obr¹czka. Przy zbli¿onej frekwencji uczestników (czyli ok.

100 osób) do fina³u Turnieju zakwalifikowa³a siê Milena Obr¹czka, zajmuj¹c ostatecznie VI miejsce.

Magdalena Ry³

a.

jest osob¹ fizyczn¹ (a zatem nie

mo¿na zg³aszaæ do konkursu instytucji, lecz konkretn¹ osobê  jej li-

b.

dera)

jest Polakiem lub mieszkañcem

Polski, dzia³aj¹cym na terenie RP
lub w innych krajach, ale na rzecz
polskich spo³ecznoci lokalnych.

Dlatego mamy dla ciebie, Czytel-

niku, ogromn¹ probê:

tyw¹ dla degradacji spo³ecznej.

Je¿eli znasz kogo, kto swoimi dzia³a-

dzaæ sportowców wspieraj¹cych

tywnoci¹ spo³eczn¹ pokazuje innym

Autorzy konkursu chcieliby nagram³odzie¿, charyzmatycznych tre-

niami, osobistym przyk³adem lub akludziom, ¿e sport to nie tylko szlachetna

rywalizacja, ale i prawdziwa szko³a

wskazywaniu i nagrodzeniu przyk³a-

nerów i animatorów sportu, orga-

osób, które w aktywny sposób po-

wziêæ oraz wszystkie te osoby, któ-

mo¿e staæ siê ka¿dy cz³owiek  opo-

dzi w dzia³ania sportowe oraz

¿e zg³osiæ sam siebie, jeli uwa¿asz, ¿e

dów zaanga¿owania konkretnych

pularyzuj¹ sport w spo³ecznociach

lokalnych nie tylko wród ludzi m³o-

dych, ale równie¿ wród niepe³no-

nizatorów ciekawych przedsiêre poprzez anga¿owanie innych lu-

wiedz nam o takiej osobie. Mo¿esz takTwoja praca warta jest popularyzacji.

Konkurs ma charakter otwarty:

Szczegó³y na stronie internetowej

dla innych drogowskazami.

wianie sportu staje siê realn¹ alterna-

ka¿dy (osoba fizyczna, stowarzy-

zowanych i wszêdzie tam, gdzie upra-

ducha, której uczniem i absolwentem

przez osobisty przyk³ad staj¹ siê

sprawnych, rodowiskach defawory-

www.roksportu.pl

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY

uczniom i nauczycielom, którzy w³o-

Koordynator akcji Szko³a z klas¹

stytucja) mo¿e nominowaæ tego, kto

spe³nia tylko dwa istotne kryteria:

W zwi¹zku z tym wydarzeniem zosta³ powo³any w Polsce Komitet

Krajowy Obchodów, na którego czele stan¹³ olimpijczyk Robert Korze-

serdecznie podziêkowaæ wszystkim

nych zadañ.

szenie, nieformalna koalicja, a nawet in-

dowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego.

W tym miejscu chcia³bym bardzo

¿yli wysi³ek w realizacjê poszczegól-

Br¹zowe medalistki

Zjednoczonych przyjê³o rezolucjê pn. Sport jako sposób promocji edu-

rej znajduj¹ siê szczegó³owe sprawoz-

Tytu³ Szko³a z klas¹ to wielkie

Srebrni medalici

skok w dal, skok wzwy¿, pchniêcie

www.szkolazklasa.gazeta.pl , na któ-

Najlepsi w województwie
spo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w

dium. 29. wrzenia odby³y siê w Na-

internetow¹

dania ze zrealizowanych zadañ.

Ogólno-

wadzkiem odzyskali miejsce na po-

Wszystkich zainteresowanych odna

Liceum

kszta³c¹cego im. Mieszka I w Za-

metod pracy zespo³owej.
sy³am

S T R Z E L E C K I

Poni¿ej przedstawiamy zapy-

tania ofertowe kilku firm belgij-

skich zainteresowanych wspó³-

Firmy belgijskie poszukuj¹ do-

prac¹ z partnerami handlowymi z

Bu³ki kajzerki wstêpnie upie-

Pañstwo na naszej stronie inter-

Wêdliny i inne wyroby z miêsa

Polski. Pe³ny wykaz znajdziecie
netowej. Chcemy t¹ pierwsz¹ pu-

blikacj¹ pokazaæ jakimi kierun-

kami wspó³pracy zainteresowani s¹
potencjalni zagraniczni kontra-

henci.

W ten sposób staramy siê za-

chêcaæ do poszukiwania partnerów

zagranicznych, z tak¿e u³atwiaæ

im takie poszukiwania.

Kolejne nap³ywaj¹ce do powia-

tu oferty bêd¹ dostêpne na stronie

Vilvoorde

Telefon : +32 22533141
Faks: +32 22535898
Adres e-mail:

czone, mro¿one

wieprzowego i wo³owego

Nazwa przedsiêbiorstwa: Patrick

C.W. OConnor

Adres: Avenue G.E. Lebon 110,
1160 Bruxelles

Telefon : +32 495668170

marc.convent@pandora.be

Strona WWW: www.vranckx.com

Osoba kontaktowa: pani Berthe van den

Bossche (francuski, niderlandzki, an-

gielski)

Meble do jadalni, sypialni, kuchni

Faks: +32 27368796

Zestawy mebli tapicerowanych (fo-

patrick.oconnor@chello.be

Nazwa przedsiêbiorstwa: Michel La-

Adres e-mail:

Osoba kontaktowa: pan Patrick

C.W. OConnor (francuski, angiel-

ski, niderlandzki)

internetowej starostwa powiatowe-

Artyku³y dekoracyjne z cerami-

dziale Wspó³praca z MP.

ki, itp. oraz sztuczne kwiaty

go: www.powiatstrzelecki.pl w

Adres: Harenszsteenweg 482, 1800

stawców nastêpuj¹cych towarów:

ki szk³a: wazony, patery, figur-

Nazwa firmy: Vranckx s.a.

tele i kanapy), Altany z drewna

bille

Adres: Rue Champ Navaire 22,
6821 Lacuisine

Telefon komórkowy: +32 497197703

Osoba kontaktowa: pan Michel Labille (francuski, angielski)

Pozostali zainteresowani s¹ wspó³prac¹

z dostawcami miêsa, rodków czystoci,
wyrobów z kamienia i stolarki

