Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2012/2013:
I.

Wydarzenia i imprezy szkolne:

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w br. szkolnym imprezy i uroczystości szkolne:
 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013,
 uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów czyli
„Cielaczkowanie”,
 uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,
 Andrzejki
 uroczysta msza święta i akademia z okazji Święta Szkoły,
 obchody Dnia Ziemi,
 uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
 Dzień Otwarty dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i ich
rodziców/opiekunów,
 Dzień Europejski,
 szkolny konkurs związany z Powrotem Śląska do Macierzy - „Historia
powstań śląskich”.
 Dzień Sportu połączony z obchodami Dnia Bez Przemocy,
 próbne i właściwe egzaminy gimnazjalne,
 uroczystość zakończenia roku szkolnego.
W ramach promocji przedmiotów nauczania podejmowano wiele atrakcyjnych działań:
Przedmiot
Języki obce

Miesiąc
październik

Działania
Przygotowanie dekoracji w szkole/gazetki tematycznej pod
hasłem: „Poznajemy Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej”.
Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Spyglass on.. the
USA”.
Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Słownikowy
struś pędziwiatr”.
Organizacja i przeprowadzenie konkursu „English
Language Contest” czyli konkursu na małą formę literacką.
Przeprowadzenie konkursu OXFORD PLUS.
Zrealizowanie projektu edukacyjnego „Halloween –
i strasznie i śmiesznie”.
Konkurs na plakat „Rund um die DACH – Lander – Podróż
po krajach niemieckojęzycznych”.
Gazetka
tematyczna
związana
z
krajami
niemieckojęzycznymi i Rosją.
Potyczki językowe w klasach II i III – rywalizacja uczniów
w zakresie znajomości słownictwa.
Przeprowadzenie lekcji tematycznych związanych z kulturą
krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
Realizacja projektu międzynarodowego e –Twinning „Our
regions have got talent” z grupą uczniów klasy 1b (III – VI
2013).

Fizyka i chemia

listopad

Język polski

grudzień

Plastyka,
luty
muzyka, zajęcia
artystyczne
i techniczne

Matematyka
i informatyka

marzec

Udział
w
XI Konkursie
Lingwistycznym
dla
Gimnazjalistów im. L. Zamenhoffa 06.03.2013.
Udział w konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii
14.03.2013.
Udział w konkursie Wiedzy o USA w Gimnazjum
w Sosnowcu.
Współorganizacja
Tygodnia
Polsko-Niemieckiego
3-7.06.2013.
Konkurs fotograficzny i plastyczny „Zjawiska fizyczne
i przemiany chemiczne obserwowane w przyrodzie”.
Opis zjawisk fizycznych i przemian chemicznych.
Rebusy fizyczne i chemiczne. Modele atomów.
Konkurs wiedzy.
Prezentacja prac w formie wystawy szkolnej i dekoracji
klasowej.
Organizacja uroczystości z okazji Święta Szkoły.
Wystawa tematyczna w holu szkoły.
Konkursy:
ortograficzny, poprawności językowej,
recytatorski, literacki (na napisanie wiersza), literacki (na
napisanie opowiadania).
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
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’
Organizacja wystawy „ Nasze spojrzenie na sztukę” –
wernisażu prac plastycznych uczniów klasy 2b
w MDK Szopienice-Giszowiec Filia nr 1 w Katowicach..
Opracowanie prospektu – nt. ww. wystawy.
Szkolna Galeria „Gim – Arte” .
Wykonywanie przez uczniów okolicznościowych prac
przestrzennych z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy
czy
uroczystości
szkolnych
np.
Cielaczkowanie.
Wykonanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek
ozdobnych.
Przygotowanie bukietów z okazji Dnia Nauczyciela.
Prezentacja prac z rzutowania technicznego i jego zasad w
formie wystawy.
Prezentacja połączeń obwodów elektrycznych.
Plener plastyczny podczas wycieczki klasy 1b w Pieniny
(czerwiec 2013).
Organizacja II etapu Międzyszkolnego Konkursu Mistrz
matematyki 2013” oraz finału na UŚ.
Organizacja i przeprowadzenie konkursu Kangur

Biologia
i geografia

kwiecień

Historia i WOS

maj

Matematyczny 2013.
Obchody Międzynarodowego Dnia Liczby
- plakaty,
prezentacje, stoiska.
Przeprowadzenie konkursu Mistrz matematyki dla uczniów
klas pierwszych.
Wystawa „Matematycy wszechczasów i ich osiągnięcia”.
Organizacja etapu szkolnego Międzyszkolnego Konkursu
Matematyczno-Plastycznego „Pi/Phi razy My”.
Realizacja na lekcjach informatyki tematów związanych z
Dniem
Bezpiecznego
–
wykorzystanie
projektu
edukacyjnego uczniów.
Gazetka tematyczna związana z bezpieczeństwem w sieci.
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.
Współorganizacja szkolnego konkursu BIO-GEO-MACHE-FI dla uczniów klas drugich.
Współorganizacja Dnia Europejskiego pod hasłem „Europa
da się lubić …”.
Stała prezentacja prac uczniowskich w pracowni
geograficznej.
Gazetki tematyczne w holu szkoły: zdjęcia lotnicze
wybranych miejsc kraju, Dzień Ziemi, atrakcje turystyczne
Europy.
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”.
Udział 9 osób w konkursie międzyszkolnym „Był sobie
człowiek”.
Szkolny konkurs fotograficzny „Nasi ulubieńcy” –
prezentacja prac w postaci gazetki szkolnej.
Organizacja
szkolnego
konkursu
historycznego
„Wehikułem czasu po świecie starożytnym”.
Organizacja szkolnego konkursu nt. „Historia powstań
śląskich”.
Organizacja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym im. dr Adama Kasprzyka.

Wychowanie
fizyczne

Organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Bliska i daleka
historia Żydów w Katowicach”.
Organizacja Dnia Europejskiego „Atrakcje turystyczne
Europy”.
Realizacja projektów edukacyjnych: „Czy media mogą
kreować fałszywy obraz świata?” oraz „Jaki wpływ mieli
mieszkańcy mojej miejscowości na odzyskanie przez
Polskę niepodległości?”.
Udział w ogólnopolskim projekcie „Moja szkoła w UE”.
Udział w zewnętrznych konkursach przedmiotowych.
Prezentacja projektów edukacyjnych w klasach na lekcjach
historii i wiedzy o społeczeństwie.
maj/czerwiec Gry zespołowe – piłka nożna, siatkowa, ręczna
i koszykowa (cały rok).
Organizacja Dnia Sportu.
Organizacja Dnia Otwartego.
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym oraz siatkówce.
Promocja zdrowia:
– konkurs na plakat promujący zdrowy styl życia,
- konkurs na gazetkę o tematyce zagrożeń zdrowotnych.
Gry rekreacyjne i logiczne SPEED STACKS (V-VI 2013).
Stoisko promocyjne „CLIL” – język angielski na lekcjach
wychowania fizycznego (VI 2013).
Przygotowanie tablicy informacyjnej o tematyce
zdrowotnej (VI 2013).

Szkoła była organizatorem:








II.


Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczo-Literackiego - p. Elżbieta Badura, p. Renata
Poloczek.
Międzyszkolnego Konkursu „Bliska i daleka historia Żydów w Katowicach” –
p. Ewa Koclejda, p. Badura Elżbieta, p. Renata Poloczek.
Międzyszkolnego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora
Gimnazjum nr 11 w Katowicach – p. Olesiak Bogumiła.
Turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Katowic w Koszykówce Chłopów – p. Mateusz
Smuda, p. Robert Radek.
Etapu Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego –
p. Alicja Łaskawiec, p. Renata Poloczek, p. Marzena Golicz, p. Małgorzata
Grotkiewicz, p. Małgorzata Pasek.
Miejskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – p. Koclejda Ewa we
współpracy z WE UM Katowice.
Międzyszkolnej Debaty „Świadomi zagrożeń – razem w profilaktyce” – we
współpracy z KMP w Katowicach, p. Grad Ewelina.

Sukcesy dydaktyczne, plastyczne i sportowe:
Listopad to zmagania uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.
Do etapu rejonowego konkursów awansowali:



















- z wiedzy o społeczeństwie – Dominika Albertusiak oraz Wiktoria Tomeczek
z klasy 2b,
- z geografii – Hanna Garczarek z klasy 2b,
- z języka rosyjskiego – Adrian Zawiła z klasy 3d.
Międzyszkolny Miejski Konkurs Fotograficzno-Informatyczny „Widokówka
z Katowic – Barwy Miasta” (org. Pałac Młodzieży w Katowicach) – wyróżnienia dla
Karoliny Lebiody z klasy 2b oraz Zuzanny Piłki z klasy 3c.
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo-Literacki „Z literaturą za pan brat” (org. G11) –
wyróżnienie dla Dominiki Albertusiak i Alicji Filipek z klasy 2b.
Wojewódzki Konkurs „Konstanty Wolny – pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego”
(org. RODN „WOM” Katowice) – finalistką została Aleksandra Wieczorek z klasy
3c.
Międzyszkolny Konkurs Poetycko-Artystyczny (org. Biblioteka G22) – I miejsce
Aleksandra Możdżeń z klasy 1b.
Międzyszkolny Konkurs „W magicznym świecie Harrego Pottera” (org. G18) – IV
miejsce drużyny w składzie: Dominika Wysocka z klasy 3c, Alicja Filipek z klasy 2b
oraz Mateusz Gabor z klasy 1b.
Międzyszkolny Konkurs „Katowice i KSM – co ja o tym wiem?” (org. KSM Klub
Spółdzielczy „Trzynastka”) – II miejsce drużyny w składzie: Karolina Duduś,
Magdalena Krawczyk oraz Beniamin Badura z klasy 3b.
Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Katowice wczoraj i dziś” (org. G14) –
I miejsce Zuzanna Poloczek z klasy 2b.
Międzyszkolny Konkurs „Bliska i daleka historia Żydów w Katowicach” (org. G11) –
I miejsce Hanna Garczarek z klasy 2b, II miejsce Zuzanna Poloczek z klasy 2b, III
miejsce Dominika Albertusiak z klasy 2b.
Do etapu rejonowego XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego awansowali: Kamil
Zieliński z klasy 3a, Piotr Piwczyk z klasy 2c oraz Wiktoria Tomeczek z klasy 2b.
I etap Powiatowego Konkursu o Życiu i Działalności Henryka Sławika i Jozsefa
Antalla (org. G19) – półfinalistką została Magdalena Krawczyk z klasy 3b.
Miejski Międzyszkolny Konkurs „Nasza pamięć o powstaniu styczniowym” na
prezentację multimedialną z okazji ustanowienia roku 2013 Rokiem Powstania
Styczniowego (org. MDK Katowice, ul. Gliwicka) – II miejsce Zuzanna Poloczek z
klasy 2b, wyróżnienia dla Zuzanny Piłki z klasy 3c oraz Kamila Zielińskiego z klasy
3a.
Międzyszkolny Konkurs „Starożytna Grecja i Mity Starożytnej Grecji” (org. G3) – II
miejsce drużyny w składzie: Anna Nowak, Dawid Walczewski, Patrycja Weber,
Aleksandra Możdżeń oraz Mateusz Gabor z klasy 1b.
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny (org. G13) – III miejsce Hanna Garczarek
z klasy 2b.
Regionalny Konkurs „Drapieżne oblicza Ziemi” (org. Państwowy Instytut
Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu) –
finalistką konkursu została Hanna Garczarek z klasy 2b.
Miejski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (org. G11) – finalistkami
konkursu zostały: Wiktoria Tomeczek z klasy 2b, Magdalena Krawczyk z klasy 3b,
Zuzanna Poloczek z klasy 2b oraz Karolina Duduś z klasy 3b.
VII Międzyszkolny Konkurs dla Uczniów z Dysleksją „Wiem, że potrafię” –
w kategorii sukcesy sportowe - III miejsce Karolina Lebioda z klasy 2b, w kategorii
sukcesy artystyczne – wyróżnienie Zuzanna Poloczek z klasy 2b.













Wojewódzki Konkurs „Pi/Phi razy My” (org. I LO i UŚ w Katowicach) – I miejsce
Patrycja Garus z klasy 2a.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii (org. VII LO w Katowicach) - IV
miejsce Kamil Zieliński z klasy 3a.
Gala Talentów 2013 (org. XLO Katowice) – nagrodzono Zuzannę Poloczek z klasy
2b.
XIII Międzyszkolny Konkurs „Mam 13 lat – jestem Europejczykiem” (org. SP nr 47)
– finalistami konkursu zostali: Miłosz Małecki oraz Paweł Mysza z klasy 1b.
I Regionalny Konkurs o Unii Europejskiej „Unia Europejska – Lubię to!” (org. ZSO
nr 11 Sosnowiec) – finalistami konkursu została drużyna w składzie: Miłosz Małecki
i Paweł Mysza z klasy 1b
Międzyszkolny Konkurs „Był sobie człowiek” (org. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
Katowice) – IV miejsce drużyny w składzie: Wiktoria Tomeczek, Żaneta Korczyna
i Karolina Lebioda z klasy 2b.
Międzyszkolny Konkurs „My little world” (org. G 23) – II miejsce Zuzanna Poloczek
z klasy 2b.
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2013” – 29 miejsce w powiecie
Piotra Piwczyka z klasy 2c.
XXI Konkurs na monografię historyczno-literacką „Ocalić od zapomnienia” (org.
Pałac Młodzieży) – laureatkami konkursu zostały: Dominika Albertusiak i Zuzanna
Poloczek z klasy 2b, Zuzanna Piłka i Aleksandra Wieczorek z klasy 3c oraz Angelika
Wiensz z klasy 3a.
Finał Miejskiego Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (org. G11 i WE UM
Katowice) – II miejsce zajęła Magdalena Krawczyk z klasy 3b, III miejsce zajęła
Wiktoria Tomeczek z klasy 2b.

Osiągnięcia sportowe:




III.

II miejsce dziewcząt w turnieju eliminacyjnym „Mistrzostwa Katowic” w piłce
siatkowej.
II miejsce dziewcząt w turnieju eliminacyjnym „Mistrzostwa Katowic” w piłce
koszykowej.
I miejsce dziewcząt w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora
Gimnazjum nr 11 w Katowicach.

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 „Ratownik Górniczy”, „Fundacja
Zagłębie” oraz „Dziewczynka z zapałkami”,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Stop Cyberprzemocy”,
- Miejska Kampania „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”,

- Ogólnopolska Kampania „Bądź Świadomy” (prawa autorskie w Internecie),
- Ogólnopolski Projekt: „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”,
- Ogólnopolska Akcja „Akademia Czystych Rąk”,
- Diagnostyczno- edukacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu
krążenia.
- Akcja „Młodzi Głosują”,
- Ogólnopolski Program „Żyj smacznie i zdrowo”,
- Ogólnopolski Program „Mam kota na punkcie mleka”,
- Szkolny Tydzień Gier Planszowych i Logicznych
- Projekt Międzynarodowy e-Twinning „Our regions have got talent”
- Tydzień Polsko- Niemiecki
- Szkolna kampania „Stop agresji i przemocy w Internecie’.
Gimnazjum nr 11 w Katowicach w tym roku szkolnym uzyskało Tytuł Szkoły Aktywnej
w Miejskim Programie Profilaktycznym „Bezpieczny Gimnazjalista”.

IV.

Inwestycje i remonty:

W br. szkolnym wykonano następujące roboty wynikające z awarii bieżących:
- wykonanie remontu budynku związanego z odwodnieniem i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym – 47 852,08 zł,
- wykonanie obudowy dylatacji na korytarzu II pietra – 2 451,96 zł,
- awaryjna naprawa dachu – 2 986,20 zł,
- naprawa ogrodzenia szkolnego – 2 500 zł,
- konserwacja gaśnic – 564,57 zł.
V.

Przeglądy techniczne obiektu:

W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono następujące przeglądy:
- dezynsekcja i deratyzacja – 217,71 zł,
- przegląd kotła – 861 zł,
- 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 – 730 zł,
- pomoce dydaktyczne do języka angielskiego – 1 000 zł,
- artykuły do napraw bieżących i robót rzemieślniczych – 726 zł,
- licencje komputerowe – 662,97 zł,
- środki czystości– 1 197 zł,
- prenumeraty – 600 zł,
- Internet – 499 zł,
- telefon – 495 zł,
- zakup kserokopiarki – 4 428 zł,

- realizacja programu profilaktycznego „Szansa na sukces” w szkole – 6 898 zł.

VII.

Kontrole i monitoring:

- 14 września 2012 r. – Kontrola PSSE Katowice - Kontrola sprawdzająca zarządzeń decyzji
PPIS z dnia 19.10.2010 – bez uwag.
- 22 listopada 2012 r. – Kontrola PSSE Katowice – Ocena stanu sanitarnego-technicznego w
obiekcie – bez uwag.
- 3 grudnia 2012 r. – KO w Katowicach – Obserwacja pracy komisji etapu szkolnego
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego – bez uwag.
- 9 stycznia 2013 r. – KO w Katowicach – Obserwacja pracy komisji etapu rejonowego
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – bez uwag.
- 13 lutego 2013 r. – Kontrola WE UM Katowice - Formy wypoczynku zimowego – bez
uwag.
- 22 kwietnia 2013 r. – WE UM Katowice – Badanie skargi anonimowej dotyczącej pracy
nauczyciela – bez uwag.
- 13 maja 2013 r. – Kontrola PSSE w Katowicach – Ocena stanu sanitarno-technicznego
stołówki szkolnej – bez uwag.
- 22 maja 2013 r. – PSSE w Katowicach – Ocena realizacji programu „Znajdź właściwe
rozwiązanie” – bez uwag.

VIII. Promocja szkoły:
Stała aktualizacja informacji i aktualności na stronie internetowej
szkoły:gim11.katowice.pl,
- Publikowanie „Biuletynu Informacyjnego” dla rodziców uczniów szkoły – 5 numerów.
- Szkolna gazetka „Kleksik” - 9 numerów.
- Wernisaż wystawy zbiorowej prac plastycznych uczniów klasy 2b (zwiększona ilość godzin
plastyki) pt. „Nasze spojrzenie na sztukę” w MDK „Szopienice-Giszowiec” filia nr 1
w Katowicach: 17-28 maja 2013 r.
- Informacja o wernisażu „Nasze spojrzenie na sztukę” w Informatorze MDK „SzopieniceGiszowiec” filia nr 1 w Katowicach - Maj 2013 oraz w Dzienniku Zachodnim - 17 maja 2013
roku.
- Wydanie folderu dotyczącego wernisażu prac plastycznych uczniów „Nasze spojrzenie na
sztukę”.
- Przygotowanie stoiska targowego prezentującego Mobilność Kadry Edukacyjnej Comeniusa
w czasie konferencji upowszechniającej program „Uczenie się przez całe życie”
zorganizowanej przez KO w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w
Warszawie - 4 czerwca 2013 roku.
- Stała wystawa prac uczniów „GIM ART” w holu szkoły
- Organizacja konkursów miejskich i międzyszkolnych.
VIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
- Współpraca z Miejskim Domem Kultury Szopienice – Giszowiec uroczystości szkolnych oraz wystaw i wernisaży prac uczniów naszej szkoły.

organizowanie

- Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Mysłowicach w organizacji wystaw i
wernisaży prac uczniów naszej szkoły.
- Współpraca z AWF oraz UŚ w Katowicach w organizacji praktyk studenckich.
- Współpraca z ZSP nr 3 w Katowicach w sprawie wolontariatu skierowanego na potrzeby
zwierząt.
- 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.
Ścisła
współpraca
z
Zespołem
Szkół
Handlowych
w
Katowicach
w realizacji projektów edukacyjnych.
- Współpraca z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” oraz 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
Poczdamie
w organizacji i dofinansowywaniu realizowanego projektu polsko-niemieckiego. W tym roku
w organizacji Tygodnia Polsko-Niemieckiego.
- 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 2013”.
- Współpraca z RODN WOM Katowice oraz PRO EDUCO w Katowicach w organizacji
szkoleń rady pedagogicznej.
- Współpraca z OKE w Poznaniu w przeprowadzaniu standaryzacji zadań egzaminacyjnych.
- Współpraca z KO w Katowicach w organizacji etapu rejonowego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego.
- Współpraca z AWF w Katowicach w organizacji badań realizowanych w Katedrze Teorii i
Metodyki Wychowania Fizycznego , których celem była ocena szkolnych programów
promocji aktywności fizycznej oraz rozmiarów zjawiska nie ćwiczenia na lekcjach
wychowania fizycznego.

IX.

Współpraca z zagranicą:

- Gimnazjum utrzymuje współpracę z placówką w Niemczech –z Polsko-Niemiecką
Współpracą Młodzieży z Poczdamu - w II semestrze br. Szkolnego w organizacji w szkole
Tygodnia Polsko-Niemieckiego.
- Realizacja międzynarodowego projektu e-Twinning „Our regions have got talent”
we współpracy ze szkołami z Francji i Włoch - luty-czerwiec 2013.

- Opublikowanie projektu e-Twinning „Szkolni kronikarze” do międzynarodowej realizacji
w roku szkolnym 2013/2014 (projekt zaakceptowany, szkoła w trakcie wyboru partnerów ).
- Wysłanie do Warszawy wniosku do realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie –
Asystentura Comeniusa”. Wniosek został przyjęty i zarejestrowany pod nr 2013-1-PL1COM05-37700. Do 30 września 2013 roku oczekujemy na propozycje od Narodowych
Agencji dotyczące przyjazdu asystenta.

