BIULETYN INFORMACYJNY NR 1/2016/2017
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Szanowni Państwo, spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Witamy zatem
serdecznie, kierując szczególnie ciepłe słowa do rodziców uczniów, którzy 1.09.2016 r. rozpoczęli naukę w
gimnazjum.
U progu nowego roku szkolnego zachęcamy do szeroko rozumianej współpracy. Uważamy bowiem,
że wspólne działania wychowawcze rodziców, nauczycieli oraz wychowawców przyczynią się do sukcesów
Państwa dzieci, a naszych uczniów.
I. INFORMACJE O SZKOLE
 W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole uczy się 472 uczniów w 18 oddziałach. W placówce
pracuje 48 nauczycieli.
 Szkołą kieruje dyrekcja w składzie:
Karolina Worobiew – dyrektor [ p.102]; dyżur – czwartek w godz. 1430 – 1530
Lilla Baranowska – wicedyrektor [ p.101]; dyżur – środa w godz. 1200 – 1300
 Sekretariat szkoły czynny w godz. 700 – 1500.
sekretarz – Anna Koralewska [ p.101]
 Biblioteka szkolna czynna w godz. 8ºº - 14ºº.
bibliotekarka p. Julita Jakubiak-Malinowska [s.125-126]
 Opiekę pedagogiczno – psychologiczną sprawują:
p. Barbara Ławro-Kubisiak – pedagog [p.314]
p. Małgorzata Stanisławska – psycholog [p.311]
 Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: p. Monika Łada, p. Magdalena Jankowska
 Istnieje możliwość korzystania z posiłków. Cena 1 obiadu 4,80 zł. Zgłoszenia w stołówce szkolnej.
 W szkole funkcjonują klasy z innowacjami pedagogicznymi z zakresu: języka angielskiego, języka
angielskiego i języka niemieckiego, edukacji europejskiej, wychowania fizycznego, matematyki
i informatyki oraz informatyki (grafika komputerowa, fototechnika) oraz klasy sportowe.
 Na terenie szkoły działają: Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu.
 Uzdolnieni uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań realizując indywidualne
programy nauczania autorstwa nauczycieli naszej szkoły.
Informujemy, że świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od poniedziałku
do piątku w godz. 7
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w sali 413. Zajęciami objęci są uczniowie korzystający

z dowozów szkolnych oraz inni wymagający w tych godzinach opieki. Znajdują się w niej komputery
z dostępem do Internetu, kącik czytelniczy oraz miejsce do nauki, odrabiania lekcji. W przypadku
problemów w nauce istnieje możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, zorganizowania pomocy

w ramach tzw. pogotowia naukowego. Przypominamy, że młodzież nie może przebywać na terenie
szkoły bez opieki, dlatego czekając na lekcje lub transport do domu powinna przebywać w
świetlicy.
II. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 800 – 1525
Kalendarz organizacyjny szkoły (dopuszcza się możliwość zmian niektórych terminów)
 I semestr 01.09.16 – 29.01.17
 II semestr 30.01.17 – 23.06.17
 zimowa przerwa świąteczna 23.12.16 – 31.12.16
 ferie zimowe 30.01.17 – 12.02.17
 rekolekcje 05.04.17 - 7.04.17
 wiosenna przerwa świąteczna 13.04.17 – 18.04.17
 egzamin gimnazjalny – część humanistyczna – kl. III – 19.04.17 – godz. 9°°
egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza – kl. III – 20.04.17 – godz. 9°°
egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny – kl. III – 21.04.17 – godz. 9°°
 poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej
zachowania do 23.05.17
 poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
12.06.17
 wystawienie ocen rocznych 16.06.17
 zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23.06.2017
 ferie letnie /wakacje/ 24.06.17 – 31.08.17
 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych:
14. 10.16 – święto Komisji Edukacji Narodowej
22.12.16 – klasowe spotkania wigilijne
21.03.17 – pierwszy dzień wiosny
01.06.17 – Dzień sportu, Dzień dziecka
16.06.17 – Święto Patrona
 Spotkania z rodzicami:
zebranie wprowadzające 16.09.16
konsultacje październikowe 18.10.16
zebranie śródokresowe 22.11.16
konsultacje grudniowe 13.12.16
zebranie śródroczne 26.01.17
konsultacje marcowe 14.03.17

zebrania śródokresowe 11.04.17
 konsultacje ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
23.05.17

III. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. W sobotę 3 września 2016 roku w całej Polsce odbywało się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza. Organizatorem akcji na terenie Śremu była Biblioteka Publiczna im. Heliodora
Święcickiego. Nasza szkoła miała także swój udział w tym przedsięwzięciu. Wśród osób czytających
fragmenty „Quo vadis” była wicedyrektor naszej szkoły – p. Lilla Baranowska. Opiekunki Koła
Teatralnego – p. Barbara Hejne i p. Alina Niemier zadbały o to, by dzieło jednego z patronów
Gimnazjum nr 1 było czytane w wyjątkowej, antycznej scenerii, której dopełnieniem byli uczniowie
ucharakteryzowani na bohaterów lektury.
2. 14 września 2016 roku w bibliotece szkolnej z cyklu „Znani i nieznani” odbyło się spotkanie
z absolwentką naszej szkoły p. Katarzyną Zych. Studentka trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji
społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opowiedziała
o zawodzie dziennikarza. Organizatorem przedsięwzięcia była p. J. Jakubiak-Malinowska.
3. W niedzielę 25 września 2016 roku, w godzinach od 1500 do 2030, Biblioteka Publiczna w Śremie
zaprasza na plenerową imprezę z cyklu „Promenada jak za dawnych lat”. Tym razem spotykamy się na
„cygańskiej” promenadzie zatytułowanej „MY CYGANIE”. Nasze gimnazjum pod op. p. B. Hejne,
p. A. Niemier również weźmie udział w tym niezwykłym wydarzeniu. A wszystko oczywiście
w cygańskich strojach!
4. 30 września 2016 r. o godz.18 00odbędzie się uroczyste wręczenie uczniom stypendiów za osiągnięcia
w nauce i sporcie.
IV. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
W dniu dzisiejszym tj. 16.09.16 w godz. 16 30-17 30 dyżur pełni psycholog szkolny – p. Małgorzata Stanisławska
– sala 311 Zapraszamy.

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Zespół Wychowawczy chciałby zwrócić Państwa uwagę na
problem, jakim są wagary. Ponieważ jest to zjawisko, którego skala niepokojąco rośnie, bardzo istotnie jest
szybkie reagowanie i współpraca ze szkołą. Częste nieobecności na zajęciach przekładają się na niskie
wyniki nauczania. Ich skutkiem może być brak promocji do klasy programowo wyższej oraz pojawienie
zachowań niepożądanych. Nie lekceważcie Państwo nawet pierwszych wagarów i nie piszcie
usprawiedliwień, gdy dziecko opuściło zajęcia szkolne bez waszej zgody.
Prosimy o dostarczenie do psychologa/pedagoga szkolnego opinii/orzeczeń Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej, w celu jak najszybszego objęcia dziecka pomocą.
V. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU INFORMUJE:
 4 września uczestniczyliśmy w "Paradzie Przyjaznych Smoków" z okazji 10. urodzin Koła Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej "Smoki" oraz 19. urodzin pizzerii Tropicana.
 10 września nasi wolontariusze uczestniczyli w II spotkaniu integracyjnym osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich "Uwolnić skowronka". Wspólnie przeszliśmy spacerem
ulicami Śremu do Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury.

 Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego Patryka ze Śremu, zbieramy makulaturę
i pomagamy zwierzętom ze schroniska w Gaju.
 Zapraszamy wszystkich do działania w naszym klubie, szczególnie serdecznie zapraszamy uczniów klas
pierwszych.
VI. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE:
 Z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, na śremskim rynku delegacja z naszego Gimnazjum
złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej ofiary wojny.
 30 września odbędzie się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z przedstawieniem
składu nowego Samorządu Uczniowskiego.
VII. RADA RODZICÓW INFORMUJE:
 Firmą ubezpieczającą młodzież w roku szkolnym 2016/2017 od następstw nieszczęśliwych
wypadków jest InterRisK, suma ubezpieczenia – 11000 zł., składka – 30 zł. – płatne do końca
września. Wszelkie informacje o sposobie postępowania dotyczącego odszkodowania w razie
wypadku będzie można uzyskać w sekretariacie szkoły.
 Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 16 września 2016 roku o godzinie 18.30 w stołówce szkolnej.
VIII. SZKOLE POMOGLI
Dyrekcja Szkoły dziękuje p. Bartoszowi Kurzawie za przewiezienie materiałów budowlanych.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Śremu
Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o poparcie projektu budowy siłowni zewnętrznej
na terenie boiska naszej Szkoły w ramach Budżetu Obywatelskiego Śremu – projekt lokalny nr 24.
Wzbogacenie infrastruktury sportowej szkoły nie tylko uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego
przyczyniając się do zwiększenia aktywności fizycznej młodzieży, ale także da mieszkańcom Jezioran
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
Głosowanie trwa od 16 do 25 września 2016 r., jednak już dzisiaj mogą Państwo oddać głos na
nasz projekt w przygotowanych na terenie szkoły punktach.
Bardzo liczymy na Państwa głosy. Razem możemy więcej!

