Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2014/2015
I.

Wydarzenia i imprezy szkolne:

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w br. szkolnym imprezy i uroczystości szkolne:
 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015,
 uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów czyli
„Cielaczkowanie”,
 uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,
 Andrzejki
 Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
 Święto Patrona Szkoły
 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
 obchody Dnia Ziemi – konkursy ekologiczne
 Dzień Otwarty dla Szóstoklasistów
 uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
 Dzień Otwarty dla rodziców/opiekunów przyszłorocznych uczniów klas
pierwszych
 Wernisaże prac uczniów klas ze zwiększoną ilością godzin plastyki,
 Uroczystość Laur Wiedzy i Talentu,
 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.
Nie udało się zrealizować ujętych w harmonogramie Jasełek.
Poza harmonogramem w szkole zorganizowano:
- Mistrzostwa Gimnazjum w piłce siatkowej i koszykowej,
- Akcja Amnesty Inernational „Maraton pisania listów”;
- Warsztaty dla młodzieży w ramach akcji „Miejska Dżungla”
- Happening dotyczący problemów osób niepełnosprawnych w ramach akcji „Miejska
Dżungla”
- Projekt „Młodzi Głosują”
- Projekt UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”,
- Akcja zbierania i przekazania materiałów piśmienniczych dla szkół i punktów nauczania
języka polskiego na Ukrainie we współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja”;
- Akcja Historyczno-Sportowa „Bieg Pamięci” (we współpracy ze Śląskim Centrum
Wolności i Solidarności);
- Dzień Polsko-Niemiecki,
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Akcja „Żonkile 2015”,
- Mistrzostwa Gimnazjum w Piłce Siatkowej i Koszykowej,
- Sparingi w piłce siatkowej z ZSH w Katowicach.
W ramach promocji przedmiotów nauczania podejmowano wiele atrakcyjnych działań:

Przedmiot
Języki obce

Miesiąc
październik

Fizyka i chemia

listopad

Działania
Organizacja Dnia Europejskiego.
Konkursy szkolne:
- Dyktando w języku angielskim,
- „Słownikowy Struś Pędziwiatr”,
- konkurs plastyczny „Symbole krajów obcojęzycznych”,
- Quiz sprawdzający wiedze o Irlandii,
- konkurs na plakat „Typisch Deutsch”,
- konkurs dla klas I sprawdzający opanowanie niemieckich
liczebników głównych,
- konkurs gramatyczno-leksykalny dla klas II oraz III
- konkurs plastyczny „Viva Espania”,
- konkurs na prezentację multimedialną nt. „Bajkał –
Święte
Morze
Syberii”
lub
„podróże
Koleją
Transsyberyjską”.
W ciągu roku szkolnego nauczyciele promowali języki
obce w następujący sposób:
- etapy szkolne konkursów przedmiotowych z języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
- udział w Regionalnym Konkursie Ortograficznym w
czterech językach;
- organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych,
- prowadzenie strony internetowej zawierającej słownictwo
obejmujące wszystkie tematy gimnazjalne,
- przygotowanie przedstawienia obrazującego tradycje
Hiszpanii – prezentacja podczas Dnia Otwartego,
- udział wraz z zespołem klasy 2b w ogólnopolskim
projekcie „Wir haben Klasse/ My mamy klasę”
organizowanym przez Goethe Institut w Warszawie
(podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian
w aranżacji sali do nauki języka niemieckiego),
- udział w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu DaFKenner in den DACHL Lȁndern organizowanym przez
PWN,
- udział w XIII Konkursie Lingwistycznym z Języka
Niemieckiego i Języka Angielskiego organizowanym przez
X LO w Katowicach,
- udział w XI Międzyszkolnym Konkursie z Języka
Niemieckiego „Deutsch ? Znam” organizowanym przez
Gimnazjum nr 18 w Katowicach,
- udział w ogólnopolskim konkursie na plakat
multimedialny organizowanym przez Goethe Institut
w Warszawie,
- pomoc w organizacji der-tag.pl/dzień.de,
- udział w kampanii „Teraz Niemiecki” promującej uczenie
się i nauczanie języka niemieckiego w Polsce wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Konkurs fotograficzny i plastyczny „Zjawiska fizyczne
i przemiany chemiczne obserwowane w przyrodzie”.
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Konkurs „Rebusy fizyczne i chemiczne”.
Prezentacja prac konkursowych w formie wystawy
szkolnej.
Konkurs wiedzy fizycznej i chemicznej.
Wykonanie albumów o pierwiastkach chemicznych.
Organizacja uroczystości z okazji Dnia Patrona.
Wystawa tematyczna w holu szkoły (polscy nobliści
w dziedzinie literatury).
Konkurs ortograficzny. Pozostałe konkursy nie odbyły się
z powodu braku zainteresowania uczniów.
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
koła muzycznego.
Zajęcia koła gitarowego w ramach profilaktycznego
programu „Szansa na sukces’
Szkolna Galeria „Gim – Arte” .
Dekoracje szkoły – bożonarodzeniowa świąteczna choinka
i świąteczna bombka oraz dekoracje wielkanocne.
Wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek
ozdobnych.
Wykonanie żonkili z okazji 72 rocznicy powstania
w Getcie Warszawskim.
Wykonanie laleczek z materiału w ramach akcji UNICEF
„Pomoc dla dzieci Afryki”.
Udział w konkursie „Świąteczna ozdoba” (org. Śląski Park
Etnograficzny w Chorzowie).
Plener rysunkowy podczas wycieczki klasy 3b w Pieniny.
Przygotowywanie uczniów oraz ich aktywny udział w
konkursach plastycznych na szczeblu miejskim,
ogólnopolskim czy międzynarodowym.
Wernisaże prac plastycznych uczniów (MDK „Szopienice –
Giszowiec, Pałac Młodzieży w Katowicaach).
Organizacja i przeprowadzenie konkursu Kangur
Matematyczny 2015.
Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi - plakaty,
prezentacje, stoisko, konkursy, kącik gier.
Przeprowadzenie konkursu Mistrz matematyki dla uczniów
klas pierwszych.
Gazetka „Matematyka w architekturze”.
Gazetka „Matematycy na wesoło”.
Gazetka poświęcona bezpieczeństwu uczniów.
Realizacja na lekcjach informatyki tematów związanych
z Dniem Bezpiecznego Internetu– filmy, pogadanki.
Promocja konkursów internetowych o bezpieczeństwie
w Internecie.
Informacja na stronie internetowej szkoły o Dniu

Biologia
i geografia
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maj

Bezpiecznego Internetu.
Lekcje informatyki o bezpieczeństwie w sieci, prawach
autorskich w sieci, cyberprzemocy.
Wykorzystanie
szkolnego
radiowęzła
do
rozpowszechniania
informacji
o
bezpieczeństwie
w Internecie.
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 ogólnopolskim konkursie wiedzy
geologiczno- środowiskowej PIG w Sosnowcu.
Szkolny etap konkursu GEOMAT oraz udział w II etapie
tegoż konkursu.
Udział uczniów w regionalnym konkursie wiedzy
geologiczno-środowiskowej „Skrzydlaty eksperyment
Ziemi”.
Udział uczniów w IX Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
Geologicznej.
Realizacja
projektów
edukacyjnych
o
tematyce
geograficznej i biologicznej.
Stała wystawa i prezentacje prac uczniów w pracowni
geograficznej.
Modele w geografii – przygotowywanie przez uczniów
prostych modeli geograficznych: Układ Słoneczny, budowa
wnętrza Ziemi, zjawiska krasowe.
Wystawa w holu szkoły – ekologia i krajobrazy świata.
Przygotowanie prezentacji przez uczniów: wybrane
państwo świata, atrakcje turystyczne Polski, krainy
geograficzne Polski.
Wykorzystanie Platformy Eduscience.
Gazetka tematyczna Dzień Ziemi.
Lekcje nt. zdrowego odżywiania w ramach programu „Żyj
smacznie i zdrowo”.
Lekcje w klasie III – Biologia a mój przyszły zawód – nie
odbyły się z powodu długotrwałego zwolnienia
nauczyciela.
Apele upamiętniające 75 rocznicę powstania Polskiego
Państwa Podziemnego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy, Dzień
Europejski.
Organizacja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym im. dr Adama Kasprzyka.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Dwie wojny
światowe widziane oczami współczesnych ludzi”.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Za zżyciem nie
trzeba gonić …- dzieło życia Henryka Sławika”.
Organizacja międzyszkolnej debaty „Mój głos w dyskusji

Wychowanie
fizyczne

„Postawy Polaków wobec holocaustu na wybranych
przykładach”.
Etap szkolny konkursu przedmiotowego w historii i WOS.
Udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Akcja historyczno-sportowa „Bieg Pamięci”.
Akcja „Maraton Pisania Listów”.
Akcja upamiętniająca 72 rocznicę Powstania w Getcie
Warszawskim – „Żonkile 2015”.
Akcja „Młodzi Głosują”.
Spotkanie z reżyserem filmu „Pogarda i chwała W.
Korfanty”
Udział uczniów w spektaklu upamiętniającym 75 rocznicę
zbrodni katyńskiej „… w tył głowy”.
Wielki Gimnazjalny Test o Unii Europejskiej”.
Lekcje muzealne w Muzeum Izbie Pamięci Kopalni Wujek,
lekcja historii na żywo „Opowieści o Żydach Polskich”.
Wystawa kulturalno-historyczna „Historia Biblii”.
maj/czerwiec Gry zespołowe – piłka nożna, siatkowa, ręczna
i koszykowa (cały rok).
Organizacja Dnia Sportu.
Organizacja Mistrzostw Gimnazjum w Piłce Siatkowej
i Koszykowej.
Promocja zdrowia: plakaty promujące zdrowy styl życia,
Przygotowanie tablicy informacyjnej o tematyce sportowej.
Udostępnianie sprzętu sportowego podczas przerw w celu
aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozładowania
stresu.

Szkoła była organizatorem:










Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Granice zwierzeń” - p. Alicja Łaskawiec.
Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – p. Koclejda Ewa we
współpracy z WE UM Katowice.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemiecko i Anglojęzycznych –
p. Małgorzata Grzegorzek Kluczniok, p. Małgorzata Kaczmarczyk.
Międzyszkolny Konkurs „Dwie wojny światowe widziane oczami współczesnych
ludzi” – p. Ewa Koclejda.
Międzyszkolny Konkurs „Zdrowy i bezpieczny gimnazjalista” – p. Ewa Kremiec,
p. Marzena Golicz, p. Małgorzata Pasek.
Międzyszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną „Za życiem nie trzeba gonić,
przychodzi ono samo do człowieka. Ale tajemnice życia trzeba okupić bólem
i łzami” - p. Iwona Żukowska Przytuła, p. Małgorzata Pasek.
Międzyszkolna Debata „Postawy Polaków wobec holocaustu na wybranych
przykładach” – p. Ewa Koclejda, p. Iwona Żukowska Przytuła.
Turniej eliminacyjny Mistrzostw Katowic w koszykówce chłopców – p. Bogumiła
Olesiak.
Półfinały Mistrzostw Katowic w koszykówce dziewcząt – p. Bogumiła Olesiak.

II.




















Sukcesy dydaktyczne, plastyczne i sportowe:
Listopad to zmagania uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Do
konkursów przystąpiło 56 uczniów. Do etapu rejonowego konkursów awansowali:
- z wiedzy o społeczeństwie –Mateusz Gabor, Aleksandra Możdżeń, Anna Nowak,
Karolina Pyka oraz Dawid Walczewski z klasy 3b;
- z matematyki – Mateusz Gabor i Dawid Walczewski z klasy 3b.
Międzyszkolny Konkurs GEOMAT (org. Gim. nr 2) – do II etapu konkursu
awansowali: Mateusz Gabor, Aleksandra Możdżeń, Patrycja Kotlarz i Dawid
Walczewski z klasy 3b,
Międzyszkolny Konkurs Historyczno-Informatyczny „Za życiem nie trzeba gonić …dzieło życia Henryka Sławikaf,” (org. Gim. nr 11) – laureatką konkursu została
Daria Grela z klasy 2b.
Międzyszkolna Debata „Mój głos w dyskusji: Postawy Polaków wobec holocaustu na
wybranych przykładach” (org. Gim. nr 11) – I miejsce drużyna w składzie
Aleksandra Możdżeń i Dawid Walczewski z klasy 3b.
Konkursy w ramach Miejskiego Projektu: „Zawód drogą do niezależności” (org. ZSB)
– wyróżnienia uzyskali:
- w konkursie plastycznym – Karolina Pyka z klasy 3b;
- w konkursie multimedialnym – Zuzanna Niesyto z klasy 2b oraz Miłosz Małecki z
klasy 3b.
Międzyszkolny Festiwal Talentów (org. MDK „KOSZUTKA”) – I miejsce zajęła
Aleksandra Możdżeń z klasy 3b.
Miejski Konkurs Plastyczny „Projekt okładki do baśni Andersena” (org. MDK) –
laureatką konkursu została Sandra Brzezińska z klasy 3b (I miejsce).
Miejski Konkurs Plastyczny „Ekspresja emocji” (org. G15 pod patronatem
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice) – dwóch laureatów : Sandra Brzezińska
z klasy 3b (II miejsce) oraz Miłosz Małecki z klasy 3b (III miejsce).
Europejski Konkurs „The EDL Foto Contest 2014 (European Centre for Modern
Languages) – IV miejsce zespołu klasy 2b.
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Nasze pasje” (org. G23) - laureatką
konkursu (II miejsce) została Aleksandra Możdżeń z klasy 3b.
Międzyszkolny Konkurs GEOMAT (org. G2) – do finału konkursu awansował
Mateusz Gabor z klasy 3b.org.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie (KO Katowice) – do
finału konkursu awansowali: Mateusz Gabor, Aleksandra Możdżeń, Anna Nowak,
Karolina Pyka oraz Dawid Walczewski z klasy 3b.
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny (org. G13) - III miejsce uczennicy klasy 3b
Anny Nowak.
Międzyszkolny Konkurs „Henryk Sławik i József Antall senior – bohaterowie trzech
narodów” (org. VI LO ) – III miejsce uczennicy klasy 3b Aleksandry Możdżeń.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie (KO Katowice) –
tytuł laureatów konkursu zdobyli: Mateusz Gabor oraz Anna Nowak z klasy 3b,
finalistami zostali: Aleksandra Możdżeń, Karolina Pyka oraz Dawid Walczewski z
klasy 3b.
Rejonowy Konkurs „Skrzydlaty Eksperyment Ziemi” (org. Państwowy Instytut
Geologiczny – w Sosnowcu) – finalistką konkursu została Aleksandra Piwczyk
z klasy 3a.











V edycja Wojewódzkiego Konkursu „Wypędzenia, wywózki, martyrologia i
zwycięstwa Polaków – Rok 1945. Koniec wojny i trudny pokój” – do II etapu
konkursu awansowały: Emilia Korus z klasy 1a oraz Emilia Jędrychowska i Justyna
Janakiewicz z klasy 2b.
Miejski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (org. G11 i WE UM
Katowice) – finalistami konkursu zostali: Dawid Walczewski, Miłosz Małecki,
Aleksandra Możdzeń, Karolina Pyka i Daniel Gaszi z klasy 3b.
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ubierz miasto w zieleń” (org. ZSB
w Katowicach, Fundacja Sendzimir) – I miejsce zajęła Beata Wieczorek z klasy 1a.
Rejonowy Konkurs z Języka Niemieckiego „Historia i Kultura Krajów
Niemieckojęzycznych” (org. G4 Katowice) – III miejsce drużyny w składzie:
Aleksandra Możdżeń i Mateusz Gabor z klasy 3b.
Miejski konkurs w ramach projektu „Miejska Dżungla” na pracę literacką (org. UM
Katowice) – wyróżnienie dla Sandry Brzezińskiej uczennicy klasy 3b.
Miejski Konkurs Profilaktyczny „Bezpieczny Gimnazjalista” na gazetkę promującą
aktywność młodzieży (org. UM Katowice) – I miejsce redakcji miesięcznika
„Kleksik” w składzie: Sandra Brzezińska, Mateusz Gabor, Aleksandra Możdżeń,
Anna Nowak, Karolina Pyka i Patrycja Weber z klasy 3b.
Powiatowy Konkurs Humanistyczno-Informatyczny „Mój patron wzorem do
naśladowania dla mnie i innych” (org. G19 Katowice) – wyróżnienie uzyskała Julia
Janakiewicz z klasy 2b.

Osiągnięcia sportowe:




III.

I miejsce Marcela Rybkowskiego z klasy 3c w Bezpiecznym Biegu Przełajowym
organizowanym w ramach miejskiej imprezy „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny
Uczeń”,
Awans chłopców do ćwierćfinału „Mistrzostw Katowic” w piłce siatkowej.
Awans dziewcząt do finału „Mistrzostw Katowic” w piłce koszykowej.
IV miejsce dziewcząt w Finałach Mistrzostw Katowic w piłce koszykowej.
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”,
- Wolontariat młodzieży w ramach współpracy z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Stop Cyberprzemocy”,
- Akcja „Młodzi Głosują”,
- Ogólnopolski Program „Żyj smacznie i zdrowo”,
- Ogólnopolski Program „Mam kota na punkcie mleka”,
- Projekt „Miejska Dżungla” (warsztaty, konkursy, happening).
- Ogólnopolski Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”,
- Miejski Program „Trzymaj formę”,
- V edycja projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- Wolontariat młodzieży w ramach współpracy z fundacją „Pomagajmy z uśmiechem” oraz
„Nasze Zagłębie” i Miejskim Przedszkolem nr 60 w Katowicach.
- Projekt UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”;
- Miejski Projekt „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach”
współfinansowany ze środków UE;
- Koncerty edukacyjne we współpracy z NOSPR (klasa 1ab) i MDK „Szopienice –
Giszowiec” (klasa 2b);
- Akcja zbierania i przekazania materiałów piśmienniczych dla szkół i punktów nauczania
języka
polskiego
na
Ukrainie
we
współpracy
z
Fundacją
„Wolność
i Demokracja”;
- Akcja Historyczno-Sportowa „Bieg Pamięci” (we współpracy ze Śląskim Centrum
Wolności i Solidarności);
- Profilaktyka antynikotynowa „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- Projekt edukacyjny „Zawód drogą do niezależności” (Zespół Szkół Budowlanych
w Katowicach);
- Projekt edukacyjny „Kulinarna podróż po zdrowie” (Zespół Szkół Gastronomicznych
w Katowicach),
- Projekt systemowy MEN „Badanie jakości i efektywności edukacji – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych”;
- Miejski Program Stypendialny dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”;
- Programy profilaktyki „Marihuana, dopalacze – fakty i mity”, „Myszy, szczury
i inne uzależnienia” oraz „Niejadek”.
- Wolontariat skierowany na potrzeby zwierząt,
- Akcja Amnesty Inernational w obronie praw człowieka „Maraton pisania listów”,
- Organizacja żywej lekcji historii „Opowieści o Żydach Polskich” we współpracy
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
- Projekcja filmu pt. „W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty” i spotkanie się z reżyserem
obrazu- p. Aleksandrą Fudalą. (MDK);
- Wystawa „Letni Ogród Doświadczalny”;
- Lekcje muzealne w Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek;
- Szkolny Kiermasz Świąteczny;
- Wernisaż prac uczniów klas ze zwiększoną ilością godzin plastyki pt. „Inspiracje
i twórcze interpretacje” w MDK „Szopienice – Giszowiec” Filia nr 1,
- Wernisaż prac plastycznych uczniów klasy 2b oraz 3b „Inspiracje – nasze spojrzenia na
sztukę” w Pałacu Młodzieży w Katowicach,
- Szkolna Galeria „Gim – Arte”.
- Miejski „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” – objęcie
uczennic klas pierwszych bezpłatnym szczepieniem przeciwko wirusowi HPV,
- Udział młodzieży w Święcie Profilaktyki – Katowice 2015,
- Dzień Polsko-Niemiecki pt. „Perspektywy zawodowe”,
- Akcja upamiętniająca 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim – „Żonkile 2015”,
- Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Spektaklu upamiętniający 75 rocznicę zbrodni katyńskiej „… w tył głowy”,
- Projekt „Niemiecki na klasę” (organizatorem Goethe Institiut Warszawa),
- Światowy Dzień bez Tytoniu.
- Program miejski „Żywienie na wagę zdrowia”.

IV.

Inwestycje i remonty:

W br. szkolnym wykonano następujące roboty wynikające z awarii i napraw bieżących:
- Naprawa dachu i obróbek blacharskich – 22 999,82 zł,
- Wstawienie szyb do okien i drzwi – 600 zł,
- Naprawa ksero – 418 zł,
- Konserwacja gaśnic – 105 zł,
- Konserwacja kotła gazowego – 700 zł,
- Inne naprawy – 1 600 zł.
Prócz tego wykonano:
- Malowanie ścian i sufitów toalet dziewcząt i chłopców – 800 zł,
- Malowanie sali nr 8 – 800 zł.

V.

Przeglądy techniczne obiektu:

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono następujące przeglądy:
- dezynsekcja i deratyzacja ( dwukrotnie) – 434 zł,
- pięcioletnia i roczna kontrola budowlana budynku szkolnego – 897,90 zł,
- okresowa kontrola instalacji gazowej – 200 zł,
- kontrola okresowa przewodów kominowych dymowych - spalinowych – wentylacyjnych –
1 200 zł,
- przegląd stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku – nieodpłatnie.

VI.

Wydatki

W br. szkolnym środki finansowe wydatkowano min. na:
- zakup materiałów biurowych – 1 000 zł
- artykuły do napraw bieżących i robót rzemieślniczych – 1 500 zł
- środki czystości– 2 000 zł
- prenumeraty – 400 zł
- Internet – 440 zł
- telefon –1000 zł
- realizacja programu profilaktycznego „Szansa na sukces” w szkole – 6 898 zł.
Zakupy:
- telewizor (sala nr 4) – 1 899 zł,
- dwie tablice interaktywne - 9 978 zł
- elektroniczny mikroskop – 269 zł
- sprzęt do zajęć wychowania fizycznego - 2 200 zł
- pomoce do WDŻ – 332 zł
- 4 odtwarzacze CD – 807 zł
- pomoce do pracowni informatycznej – 465
- książki do biblioteki - 695 zł
- komputer do gabinetu pedagogiczno-psychologicznego – 1 000 zł
- czujniki dymu – 600 zł

VII.

Kontrole i monitoring:

- 21 lipca 2014 roku – 8 września 2014 roku – Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu
Miasta Katowice – Kontrola w zakresie prowadzenia przez jednostki organizacyjne Miasta
Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej – zgodnie z terminem w ciągu 30 dni
wykonano zalecenia po kontroli w zakresie prowadzenia przez jednostki organizacyjne
Miasta Katowice stron BIP.
- 20 października 2014 r. – Kontrola PSSE Katowice – Ocena stanu sanitarno-technicznego
w obiekcie – zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów
w korytarzu i holu na parterze szkoły, w sali gimnastycznej oraz
w toaletach chłopców i dziewcząt; zapewnienie właściwego stanu technicznego armatury
świetlnej w holu i na korytarzach na parterze oraz w korytarzu przed salą gimnastyczną;
zapewnienie właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w sali gimnastycznej;
doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego okien w sali gimnastycznej - podjęcia
starań o środki budżetowe na wykonanie wymienionych
prac remontowych
w budynku szkoły w roku 2015;
- 23 marca 2015 roku – Kontrola PSSE Katowice – Kontrola sprawdzająca zarządzeń decyzji
– zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego ścian i sufitów
w korytarzu i holu na parterze szkoły, w sali gimnastycznej oraz w toaletach chłopców
i dziewcząt; zapewnienie właściwego stanu technicznego armatury świetlnej w holu i na
korytarzach na parterze oraz w korytarzu przed salą gimnastyczną; zapewnienie właściwego
stanu sanitarno-higienicznego podłogi w sali gimnastycznej; doprowadzenie do prawidłowego
stanu sanitarnego okien w sali gimnastycznej - zgodnie z wyznaczonym terminem
zapewniono prawidłowy stan sanitarno-higieniczny ścian i sufitów toalet chłopców
i dziewcząt na parterze, I piętrze i II piętrze;
- zgodnie z wyznaczonym terminem zapewniono prawidłowy stan sanitarny okien w sali
gimnastycznej:
- termin wykonania decyzji w sprawie zapewnienie prawidłowego stanu sanitarnohigienicznego ścian i sufitów w korytarzu i holu na parterze szkoły, w sali gimnastycznej oraz
decyzji w sprawie zapewnienia właściwego stanu technicznego armatury świetlnej
w holu i na korytarzach na parterze oraz w korytarzu przed salą gimnastyczną; zapewnienia
właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi w sali gimnastycznej – został przesunięty
do 31 sierpnia 2016 roku.
- 25 czerwca 2015 r. – Kontrola Urzędu Miasta Katowice – Dyscyplina pracy pracowników
administracji i obsługi – bez uwag.

VIII. Promocja szkoły:
- Dzień Otwarty dla Szóstoklasistów,
- Dzień Otwarty dla Rodziców Szóstoklasistów,
- Laury Wiedzy i Talentu,
- Strona internetowa szkoły: gim11.katowice.pl (stała aktualizacja informacji i aktualności),
- Tarcze absolwenta dla uczniów klas trzecich,
- Publikowanie „Biuletynu Informacyjnego” dla rodziców uczniów szkoły – 7 numerów.
- Szkolna gazetka „Kleksik”,

- wernisaże prac plastycznych uczniów we współpracy z MDK „Szopienice – Giszowiec”
oraz Pałacem Młodzieży w Katowicach,
- Stała wystawa prac uczniów „GIM ART” w holu szkoły,
- Organizacja konkursów, debat, zawodów miejskich i międzyszkolnych,
- Udział szkoły w akcjach, programach i projektach organizowanych na terenie miasta
Katowice.
VIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury Szopienice – Giszowiec - organizowanie
uroczystości szkolnych oraz wystaw i wernisaży prac uczniów naszej szkoły.
- Współpraca z Pałacem Młodzieży w Katowicach 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 imprez wynikających
z Roku Liturgicznego (np. Śniadanko Wielkanocne),
- Coroczna współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Dąbrówce Małej – organizacja akcji
dokarmiania zwierząt i pomocy schronisku.
Ścisła
współpraca
z
Zespołem
Szkół
Handlowych
w
Katowicach
w realizacji sparingów w piłce siatkowej.
- Współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami”
oraz Przedszkolem nr 60
w Katowicach 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
Poczdamie
w organizacji i dofinansowywaniu realizowanego projektu polsko-niemieckiego. W tym roku
realizacja Projektu Polsko-Niemieckiego „Perspektywy zawodowe”.
- Współpraca z Gimnazjum nr 13 oraz ZSP nr 3 i SP nr 45 oraz ZSP nr 3 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 RODN WOM Katowice oraz PRO EDUCO w Katowicach w organizacji
szkoleń rady pedagogicznej.
Współpraca
z
Zespołem
Szkół
Budowlanych
w
Katowicach
w realizacji projektu edukacyjnego „Zawód drogą do niezależności”.
- Współpraca z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Katowicach w realizacji projektu
edukacyjnego „Kulinarna podróż po zdrowie”.
- Współpraca z NOSPR i MDK „Szopienice – Giszowiec” w organizacji koncertów
muzycznych.
- Współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Izby Pamięci Kopalni Wujek
w organizacji lekcji muzealnych i żywych lekcji historii.

- Współpraca z Goethe Institiut w Warszawie w realizacji projektów i konkursów z języka
niemieckiego.
IX.
Współpraca z zagranicą:
- Gimnazjum utrzymuje współpracę z placówką w Niemczech –z Polsko-Niemiecką
Współpracą Młodzieży z Poczdamu - w II semestrze br. szkolnego w realizacji w szkole
Projektu Polsko-Niemieckiego „Perspektywy zawodowe”.

