Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2013/2014:
I. Wydarzenia i imprezy szkolne:
Zrealizowano wszystkie zaplanowane w br. szkolnym imprezy i uroczystości szkolne:
 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014,
 uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów czyli
„Cielaczkowanie”,
 Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych.
 Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,
 Andrzejki (klasa 1a)
 uroczysta msza święta i akademia z okazji Święta Szkoły
 Jasełka – wspólne kolędowanie
 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
 obchody Dnia Ziemi
 Święto Mleka – podsumowanie akcji „Mam kota na punkcie mleka”
 uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
 Dzień Otwarty dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych (nowa
formuła)
 Dzień Otwarty dla rodziców/opiekunów przyszłorocznych uczniów klas
pierwszych
 Dzień Europejski
 uroczysty apel z okazji Powrotu Śląska do Macierzy
 Dzień Sportu i Dzień Bez Przemocy
 próbne i właściwe egzaminy gimnazjalne
 uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Poza harmonogramem w szkole zorganizowano:
- Wystawę historyczną „Kopalnia strajkuje” oraz spotkanie historyczne z dyrektorem
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
- Warsztaty dla młodzieży w ramach akcji „Miejska Dżungla”
- Happening dotyczący problemów osób niepełnosprawnych w ramach akcji „Miejska
Dżungla”
- Dzień Wolności – szkolny projekt „Gdy mury runą, jesteśmy tacy sami” PNWM
- Laury Wiedzy i Talentu
- Akcję „Bezpieczne wakacje”
- Spotkanie z Marcinem Prusem w ramach akcji „Lubię Siatkę”
- Projekt „Młodzi Głosują”
- Apel upamiętniający pacyfikację KWK Wujek.
W ramach promocji przedmiotów nauczania podejmowano wiele atrakcyjnych działań:
Przedmiot
Języki obce

Miesiąc
październik

Działania
Udział w projekcie międzynarodowym
„Szkolni kronikarze”.
Organizacja Dnia Europejskiego.
Konkursy:

e-Twinning

Fizyka i chemia

listopad

Język polski

grudzień

Plastyka,
luty
muzyka, zajęcia
artystyczne
i techniczne

- Dyktando w języku angielskim,
- „Słownikowy Struś Pędziwiatr”,
- „Znamy czasy angielskie”,
- Konkurs wiedzy o USA,
- Konkurs wiedzy o Londynie „Spyglass on London”,
- Konkurs na małą formę literacką „English language
contest”,
- Udział w lingwistycznym konkursie angielskoniemieckim.
Gazetka „Poznajemy największe zabytki Rosji”.
Prezentacja prac uczniowskich.
Gazetka w holu nt. Październik Miesiącem Języków
Obcych.
Realizacja grupowych projektów edukacyjnych.
Konkurs fotograficzny i plastyczny „Zjawiska fizyczne
i przemiany chemiczne obserwowane w przyrodzie”.
Konkurs „Rebusy fizyczne i chemiczne”.
Prezentacja prac konkursowych w formie wystawy
szkolnej.
Konkurs wiedzy fizycznej i chemicznej.
Organizacja uroczystości z okazji Dnia Patrona.
Wystawa tematyczna w holu szkoły.
Ekspozycja utworów poety na terenie szkoły.
Konkursy:
ortograficzny, poprawności językowej,
literacki (na napisanie wiersza), literacki (na napisanie
opowiadania).
Przygotowanie okolicznościowych gazetek ściennych
poświęconych patronowi szkoły.
Artykuł w szkolnej gazecie „Kleksik”.
Prezentacja prac uczniowskich w formie gazetek
okolicznościowych i wystaw.
Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych. Działalność
chóru szkolnego.
Zajęcia koła gitarowego w ramach profilaktycznego
programu „Szansa na sukces’
Szkolna Galeria „Gim – Arte” .
Dekoracje szkoły – bożonarodzeniowa świąteczna choinka
i świąteczny stroik oraz dekoracje wielkanocne.
Wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek
ozdobnych.
Prezentacja prac przestrzennych z drutu z okazji szkolnych
obchodów Dnia Europejskiego.
Plener rysunkowy podczas wycieczki klasy 3b w Pieniny.

Matematyka
i informatyka

marzec

Biologia
i geografia

kwiecień

Przygotowywanie uczniów oraz ich aktywny udział w
konkursach plastycznych na szczeblu miejskim,
ogólnopolskim czy międzynarodowym.
Organizacja i przeprowadzenie konkursu Kangur
Matematyczny 2014.
Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi - plakaty,
prezentacje, stoiska.
Przeprowadzenie konkursu Mistrz matematyki dla uczniów
klas pierwszych.
Gazetki tematyczne – liczba Pi, symetria wokół nas,
wielościany.
Konkurs międzyklasowy „Liczba Pi”.
Konkurs – bicie rekordu Pi.
Podchody matematyczne.
Realizacja na lekcjach informatyki tematów związanych z
Dniem Bezpiecznego Internetu– filmy, pogadanki, gazetka
informacyjna, udział w konkursie organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach.
Udział młodzieży w zewnętrznych konkursach o tematyce
geograficznej, przyrodniczej, regionalnej – rozwijających
indywidualne zainteresowania, predyspozycje i pasje
uczniów.
Organizacja szkolnego etapu konkursu przedmiotowego
z geografii i biologii.
Udział uczniów w etapie rejonowym konkursu
przedmiotowego z geografii i biologii.
Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie wiedzy
geologiczno- środowiskowej PIG w Sosnowcu.
Szkolny etap konkursu GEOMAT oraz udział w II etapie
tegoż konkursu.
Obchody Dnia Ziemi.
Dzień Mleka – podsumowanie akcji „Mam kota na punkcie
mleka”.
Gazetki tematyczne w holu szkoły oraz salach lekcyjnych,
np.: zdjęcia lotnicze wybranych miejsc kraju, Dzień Ziemi,
atrakcje turystyczne Europy, lasy.
Pisanie „Listów dla Ziemi” – we współpracy z Fundacją
ARKA.
Lekcje nt. zdrowego odżywiania w ramach programu „Żyj
smacznie i zdrowo”.
Udział w konkursach w ramach programu „Żyj smacznie i
zdrowo”.
Realizacja projektu edukacyjnego „Dlaczego tysiące

Historia i WOS

maj

turystów każdego roku odwiedza kraje Europy
Śródziemnomorskiej”.
Przygotowanie prezentacji nt. wybranych państw swiata
przez uczniów klas 2 oraz folderu nt. atrakcji wybranych
miejsc Polski przez uczniów klas 3.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i terenowych w
Planetarium Śląskim – min. stacja meteorologiczna,
sejsmiczna (klasy 1a, 1b, 2b).
Wojewódzki konkurs wiedzy historycznej „August Hlond –
prymas Polski, biskup, salezjanin” – etap szkolny.
Wykłady historyczne:
- „August Hlond – prymas Polski” (Muzeum Historii
Katowic),
- „Henryk Sławik – bohater trzech narodów (UŚ),
- „Kampania wyborcza i wybory 4 czerwca 1989 roku”
(IPN).
Olimpiada mitologiczna.
Apele upamiętniające rocznicę odzyskania niepodległości,
pacyfikację KWK Wujek, uchwalenia Konstytucji 3 maja,
przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy.
Międzyszkolny Konkurs o Henryku Sławiku i Josefie
Antallu.
Wojewódzki Konkurs Negocjacyjny.
Wojewódzki Konkurs „Moja Polska w 20150 roku”.
Organizacja
szkolnego
konkursu
historycznego
„Wehikułem czasu po świecie starożytnym”.
Wystawa historyczna „Kopalnia strajkuje…”.
Organizacja szkolnego konkursu „Po zobaczeniu wystawy
Kopalnia strajkuje”.
Szkolny konkurs „W walce o prawa człowieka’.
Organizacja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym im. dr Adama Kasprzyka.
Projekcje filmów i spotkania młodzieży z reżyserami: „Tu
Stalinogród” (Maciej Muzyczuk) MDK „Szopienice”;
„Piosenka i Życie” (Rafael Lewandowski ) Kinoteatr
„Rialto”.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Śląscy twórcy
demokracji lokalnej”.
Szkolny konkurs „Ludzie Wolności”.
Warsztaty historyczne w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni
Wujek.
spotkanie historyczne z dyrektorem Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności
Wystawy okolicznościowe: „Rok Żołnierzy Tułaczy”,

Wychowanie
fizyczne

„Ludzie wolności”, „25 lat Wolności”.
Projekt polsko-niemiecki „Gdy runą mury jesteśmy tacy
sami – 25 lat wolności”.
Akcja „Młodzi Głosują”.
Realizacja projektu edukacyjnego: „Czy media mogą
kreować fałszywy obraz świata?”.
Międzyszkolny konkurs „Mam 13 lat – jestem
Europejczykiem”.
maj/czerwiec Gry zespołowe – piłka nożna, siatkowa, ręczna
i koszykowa (cały rok).
Organizacja Dnia Sportu.
Organizacja Dnia Otwartego dla przyszłorocznych
szóstoklasistów.
Promocja zdrowia:
–plakaty promujące zdrowy styl życia,
- gazetki o tematyce zagrożeń zdrowotnych.
Przygotowanie tablicy informacyjnej o tematyce
zdrowotnej.
Mistrzostwa Gimnazjum w Piłce Siatkowej.
Spotkanie z Marcinem Prusem w ramach akcji „Lubię
Siatkę”

Szkoła była organizatorem:
 Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczo-Literackiego (2 konkursy - dla
gimnazjalistów oraz dla uczniów klas szóstych SP) - p. Elżbieta Badura, p. Renata
Poloczek.
 Międzyszkolnego Konkursu „Śląscy twórcy demokracji lokalnej”
–
p. Ewa Koclejda, p. Małgorzata Pasek, p. Renata Poloczek.
 Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Granice zwierzeń” – (2 konkursy) p. Renata Poloczek, p. Alicja Łaskawiec.
 Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – p. Koclejda Ewa we
współpracy z WE UM Katowice.

II.

Zrealizowane projekty:

W bieżącym roku szkolnym realizowano:
- Środowiskowy Program Profilaktyczny „Szansa na Sukces”,
- Ogólnopolska Kampania „Szkoła bez Przemocy”,
- Miejski Program „ Bezpieczny Gimnazjalista”,
- Ogólnopolski Program „Szkoła Bezpiecznego Internetu”,
- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Lepsza Szkoła”,
- Wolontariat młodzieży w ramach współpracy z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Stop Cyberprzemocy”,

- Diagnostyczno- edukacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu
krążenia „Dbam o serce”,
- Akcja „Młodzi Głosują”,
- Ogólnopolski Program „Żyj smacznie i zdrowo”,
- Ogólnopolski Program „Mam kota na punkcie mleka”,
- Projekt Międzynarodowy e-Twinning „Szkolni kronikarze”
- Projekt Polsko- Niemiecki „Gdy runą mury jesteśmy tacy sami – 25 lat wolności”.
- Akcję „Bezpieczne wakacje”.
- Projekt „Miejska Dżungla” (warsztaty, konkursy, happening).
- Ogólnopolski Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”.
- Miejski Program „Trzymaj formę. Bądź aktywny”.
- Ogólnopolski Projekt „Akademia uczniowska”,
- Ogólnopolska Kampania „Palenie jest słabe”,
- Miejski Projekt „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”,
- Pilotażowy Program „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki
z rakiem”,
- V edycja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,
- Miejska Akcja „Lubię siatkę”,
- Program profilaktyki antynikotynowej „Kiszone ogórki”;
- Program profilaktyki antynarkotykowej „Marihuana i dopalacze. Fakty i mity”,
- Miejski „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” – objęcie
uczennic klas pierwszych bezpłatnym szczepieniem przeciwko wirusowi HPV.
Gimnazjum nr 11 w Katowicach w tym roku szkolnym uzyskało Certyfikat szkoły
prowadzącej czynne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
(Akcja „Bezpieczne wakacje”).

III.

Inwestycje i remonty:

W br. szkolnym wykonano następujące prace remontowe i naprawcze:
- Malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń I pietra,
- Awaryjna naprawa dachu i obróbek blacharskich,
- Awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły – uzupełnienie trzech sztuk i naprawienie
trzech przęseł ogrodzenia szkolnego,
- Malowanie szatni chłopców i dziewcząt obok sali gimnastycznej.

IV.

Przeglądy techniczne obiektu:

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono następujące przeglądy:
- dezynsekcja i deratyzacja,
- roczna kontrola budowlana budynku szkolnego,
- okresowa kontrola instalacji gazowej,
- kontrola okresowa przewodów kominowych dymowych - spalinowych – wentylacyjnych,
- ciśnieniowe badanie węży hydrantowych (badanie szczelności),
- przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku.

V. Kontrole i monitoring:
- 16 września 2013 r. – Kontrola PSSE Katowice – Ocena stanu sanitarno-technicznego
w obiekcie – bez uwag.
- 4 lutego 2014 r.. – KO w Katowicach – Kontrola planowana: Zgodność realizacji
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania
w publicznym gimnazjum – bez uwag.
- 4 marca 2014 r. – Kontrola PSSE Katowice – Ocena stanu sanitarno-technicznego
stołówki szkolnej – bez uwag.
- 23 czerwca 2014 r. – KO w Katowicach – Analiza i weryfikacja ankiety monitorowania
podstawy programowej – bez uwag.

VI. Promocja szkoły:
- Nowa formuła Dnia Otwartego Szkoły.
- Laury Wiedzy i Talentu.
- Nowa strona internetowa szkoły
- Tarcze absolwenta dla uczniów klas trzecich
- Stała aktualizacja informacji i aktualności na stronie internetowej szkoły:gim11.katowice.pl,
- Publikowanie „Biuletynu Informacyjnego” dla rodziców uczniów szkoły – 5 numerów.
- Szkolna gazetka „Kleksik” – 8 numerów.
- Stała wystawa prac uczniów „GIM ART” w holu szkoły
- Organizacja konkursów miejskich i międzyszkolnych.

VII.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Współpraca z Miejskim Domem Kultury Szopienice – Giszowiec - organizowanie
uroczystości szkolnych oraz wystaw i wernisaży prac uczniów naszej szkoły.
- Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Mysłowicach w organizacji wystaw
i wernisaży prac uczniów naszej szkoły.
- Podejmowanie działań wychowawczych w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania
agresji z pracownikami Wydziału ds. Nieletnich V Komisariatu Policji oraz Miejskiej
Komendy Policji w Katowicach.
- Współpraca informacyjna ze Szkołą Podstawową nr 45 i ZSP nr 3
w Katowicach.
- Stała współpraca z Parafią św. Antoniego w Katowicach w organizacji spotkań dla seniorów
i ludzi chorych oraz członków Koła Rencistów i Emerytów dzielnicy Burowiec i Dąbrówka
Mała.
- Coroczna współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Dąbrówce Małej – organizacja akcji
dokarmiania zwierząt i pomocy schronisku.
Współpraca
z
Zespołem
Szkół
Handlowych
w
Katowicach
w realizacji projektów edukacyjnych.
- Współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” w organizacji wolontariatu.
- Inne instytucje, z którymi szkoła współpracuje: MOPS, TPD, IPN, Instytut Socjologii UŚ
Katowice, Górnośląskie Centrum Kultury, Muzeum Historii Katowic, kino Helios, PPP nr 3,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Rodzinna, Dom Aniołów
Stróżów, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, CARITAS Archidiecezji
Katowice.

- Współpraca z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w organizacji projektów polskoniemieckich. W tym roku realizacja Projektu Polsko-Niemieckiego „Gdy mury runą, jesteśmy
tacy sami – 25 lat wolności”.
- Współpraca z Gimnazjum nr 13 oraz ZSP nr 3 i SP nr 45 w Katowicach w organizacji
egzaminów gimnazjalnych, sprawdzianu po SP oraz konkursów przedmiotowych.
- Współpraca z WE UM Katowice w organizacji Miejskiego Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym.
- Współpraca z UŚ w organizacji konkursu „Mistrz Matematyki 2014”.
- Współpraca z RODN WOM Katowice oraz PRO EDUCO w Katowicach w organizacji
szkoleń rady pedagogicznej.
Współpraca
z
Zespołem
Szkół
Budowlanych
w
Katowicach
w realizacji miejskiego projektu „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”,
VIII.

Współpraca z zagranicą:

- Gimnazjum utrzymuje Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży w organizacji projektów
polsko-niemieckich. W tym roku realizacja Projektu Polsko-Niemieckiego „Gdy mury runą,
jesteśmy tacy sami – 25 lat wolności”.
- Realizacja międzynarodowego projektu e-Twinning „Szkolni kronikarze” (autorką projektu
p. Elżbieta Badura).

