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PRÓBNA MATURA
W dniach od 20 do 23 listopada odbyła się w szkole próbna matura przygotowana przez
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. W naszej szkole przystąpiły do tego egzaminu 74 osoby uczniowie klas czwartych ( 1 osoba nie przystąpiła).
Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało (czyli uzyskało minimum 30%
punktów ) 66% piszących. Pozostali uczniowie, 34% przystępujących, nie zdało egzaminu.
Najlepszy wynik 70% uzyskała Anna Kowalska z klasy 4 te oraz Magdalena Kopecka z klasy 4 a
hot.
Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym zdało tylko 36,5% przystępujących do
egzaminu. AŜ 63,5% uczniów nie osiągnęło wymaganego poziomu zaliczenia. Najlepszy wynik
56% uzyskała Sylwia Kozak z klasy 4 a hot.
Do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 71 osób. Egzamin
próbny zdali wszyscy przystępujący. Najlepsze wyniki uzyskały Justyna Stalmach z klasy 4 b hot
- 94% oraz Marta Mróz z klasy 4 te - 90%..
Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiły 3 uczennice. Najlepszy wynik 64% uzyskała
Patrycja Pomietło z 4 b hot.
Jako przedmiot dodatkowy uczniowie naszej szkoły zdawali geografię p. p.( 21 osób),
geografię poziom rozszerzony (2 osoby),
wiedzę o społeczeństwie p. p.( 5 osób),
biologię p. p.( 3 osoby),
historię p. p.( 2 osoby),
matematykę poziom rozszerzony (1 osoba)
oraz język angielski poziom rozszerzony ( 9 osób).

Najlepszym gratuluję, a pozostałych zachęcam do nauki.
Quod discis, tibi discis.
Dyrektor szkoły
Alina Marcinkowska
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Redakcja gazety „Przeciek” wraz ze społecznością uczniowską
Ŝyczy Pani Dyrektor Alinie Marcinkowskiej z okazji urodzin
duŜo zdrowia, błogosławieństwa BoŜego, darów Ducha Świętego
oraz wiele radości w Ŝyciu i pracy.

Jest w moim kraju zwyczaj, Ŝe w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

śyczymy, aby tegoroczne Święta BoŜego Narodzenia
minęły w pokoju i radości,
a zbliŜający się Nowy Rok 2013 był rokiem spełnionych marzeń,
planów i nadziei
Redakcja ,, Przecieku”

3

PRZECIEK

Góra Grosza
Od poniedziałku 26.11.2012r.- 07.12.2012r w naszej szkole i w wielu innych na terenie całego kraju rozpoczęła się zbiórka
grosików w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną m.in. w domach dziecka. Organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom.
Wyniki Klas

a) KWOTOWO:

b) ILOŚCIOWO

I a hot: 62,47
I b hot: 40,34
I te : 32,20
II hot : 51,56
II te : 38,43
III a hot: 64,77
III b hot: praktyki (nie brała udziału)
III te:
102,10 WYGRANA! (jeśli chodzi o kwotę)
IV a hot: 23,81
IV b hot: 69,30
IV te: 0
pokój nauczycielski: 19,73

I a hot: 2,75 słoika WYGRANA!
I b hot: 2
I te:
1
II hot: 1
II te:
1
III a hot: 2
III b hot: praktyki (nie brała udziału)
III te:
2,5
IV a hot: 1
IV b hot: 2,25
IV te:
0
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Gra miejska „FAIR
TRAIN”
Zespół Szkół Handlowych im.
Bolesława Prusa w Katowicach
zorganizował
19 listopada 2012 w godzinach od
12.00 do 16.00 , w ramach obchodów
tegorocznego Tygodnia Edukacji
Globalnej grę miejską „FAIR TRAIN”.
To juŜ była druga edycja tej gry i
miała ona charakter zabawy
edukacyjnej.
Organizatorzy przygotowali nagrody
dla 3 druŜyn w postaci wyjazdów do
Brukseli i były one losowane wśród
wszystkich druŜyn, które wykonały
wyznaczone zadania. Niestety tym
razem nie wygraliśmy wycieczki do
Brukseli! Powalczymy w następnym
roku.
DruŜyny biorące udział w grze z naszej
szkoły to:
I druŜyna Economi Activiti
Dawid Woźniak
Tomasz Urbański
opiekun mgr Barbara Michniak
II druŜyna Gryfni Hotelarze
Krzysztof Sulima
Bartosz Papaj
opiekun mgr inŜ Janina Frączek
III druŜyna Japan Ekology
Marlena Rekowska
Barbara Osoba
opiekun mgr Jadwiga Zdebska
Gra polegała na tym, Ŝe wyznaczono
12 stacji w róŜnych częściach miasta
z zadaniami, które trzeba było
wykonać aby otrzymać punkty.
DruŜyny z naszej szkoły bardzo dobrze
sobie poradziły. KaŜda z nich
otrzymała maksymalną ilość punktów.
Opiekunowie byli bardzo dumni i
zadowoleni, szczególnie pani mgr inŜ.
Frączek, która dzielnie z Bartoszem
Papajem i Krzysztofem Sulimą
reprezentowali szkołę. Pani Frączek w
wywiadzie powiedziała „Nie mogłam
sobie wyobrazić lepszej druŜyny niŜ tą
którą miałam!” Pani mgr Michniak i
mgr Zdebska były podobnego zdania, a
nawet przekonane, Ŝe to ich zespoły
były najwspanialsze!
Ekipy z Ekonomika szczególnie
wyróŜniały się na tle innych szkół:
sprawnością fizyczną i intelektualną,
przygotowaniem merytorycznym i
zaangaŜowaniem w wykonywaniu
zadań.

Uczestnicy naszej szkoły wygrali:
- mapy ścienne,
- mapy samochodowe,
- bule,
oraz kaŜda z druŜyn dostała ksiąŜkę „O zagładzie śydów”.
Zawodnikom uczestnictwo w grze dostarczyło bardzo duŜo frajdy, i
wyraŜają chęć uczestnictwa za rok w tej grze edukacyjnej.
Sprawozdanie przygotowali: Krzysztof Sulima i Bartosz Papaj.
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Biblioteka ostatnio wzbogaciła księgozbiór o
następujące pozycje:

…

Shepard S.: Kłamczuchy
Nowak E.: Piątki
Nowak E.: Lina Karo
Stres. Porady .
Drewniak M.: Austria jest piękna.
Nowa matura…repetytoria, zadania, testy

Przeczytaj! Naprawdę warto!
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
W VI Szkolnym konkursie fotograficznym „Wakacje 2012’’wzięło udział 19 uczniów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.
Miejsca :
I-Paulina Jaszczyszyn klasa 4b hotel
II-Katarzyna Wierzchowska 3a hotel
III-Przemysław Chlipała 1a hotel
III-Izabella Wnuk 4a hotel
WyróŜnienia:
1.Marta Koźmińska 2 te
2.Kornelia Lupa 3a hotel
3.Natalia Bień 2 hotel
4.Magdalena Kordzik 4b hotel
5.Natalia Piekarczyk 1b hotel

Laureaci otrzymują oprócz dyplomów nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują dodatkowe punkty z zachowania.
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29.11.2012r odbył
II
Pokaz talentów i pasji uczniów naszej szkoły
Lista występujących była długa. Na scenie wystąpili wokaliści, tancerze, widzowie mieli równieŜ okazję
obejrzeć pokaz zręcznościowy z piłką noŜną czy zabawny kabaret. Prezentowano fotografie, wyroby
rękodzieła w postaci kartek okolicznościowych, bransoletek i wypieków. Wszystkim utalentowanym,
którzy odwaŜyli się pokazać szerokiej publiczności, serdecznie gratulujemy!
Uczniowie biorący udział w pokazie talentów:
Natalia Stabik kl.I ahot
Magdalena Pawlik kl.I hotI
Roksana Michalik kl.IV
Martyna Duda kl.I ahot
Kinga Cofała kl.I hot
Barbara Osoba kl.I a hot
Anna Kowalska kl.IV te
Anna Knetki kl.III ahot
Justyna Szymańska kl.III ahot
Sybilla Domagała kl.IV
Karina Niedbała kl.IV
Julia Kacak kl.IV bhot.
Izabela Wnuk kl.IV bhot
Martyna Plewnia kl.IV ahot.
Natalia Stabik kl.I bhot.
Sebastian Kiełkowicz kl.II hot
Marcin Bulanda kl.II hot
Mateusz Marcinkiewicz kl.II te
Dominika Adamczak kl.II te
Sebastian Bereś kl.II te
Kamila Dombrowska kl.III te
Dawid Konieczny kl.II hot
Daria Niewiadomska kl.I ahot
Natalia Bień kl.IIhot
Dominika Klajnbauer kl.II hot
Łukasz Macegoniuk
Roger Adamek kl.III te
OBSŁUGA
Daria Kitajewska kl.III te
Michalina Kuc kl.III te
Ola Jurecka kl.III te
Monika Majchrzak kl.III te
Karina Kozłowska kl.III te
Sandra Bąk kl.III te
Adrian Tunk kl.IV te
Dawid Gucki kl.IV te
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Wywiad z Panią wicedyrektor
mgr inŜ. Aldoną Ciszewską-Ludwig
- Czy zakres obowiązków związanych z
objęciem stanowiska wicedyrektora szkoły
znacznie zwiększył się?

- Jakie cechy według pani powinien
posiadać dobry nauczyciel?
- Dobry nauczyciel wymaga najpierw
od siebie, a potem od uczniów. Lubi
pracę z młodzieŜą, jest Ŝyczliwy i
cierpliwy.

- Zakres moich obowiązków związanych z
objęciem stanowiska wicedyrektora szkoły –
kierownika
szkolenia praktycznego znacznie się zmienił.

- Co utkwiło Pani najbardziej w
pamięci podczas pracy w Zespole
Szkół Ekonomicznych?

- Na jakie aspekty szczególnie zwraca Pani
uwagę piastując to stanowisko?
- Szczególnie zaleŜy mi na dobrych relacjach
zarówno z gronem pedagogicznym jak i ze
społecznością uczniowską. Spędzamy w szkole
wiele godzin pracując i ucząc się. Ideałem jest
praca w przyjaznej, Ŝyczliwej atmosferze.

- Dobrze pamiętam moją pierwszą
lekcję w Zespole Szkół Ekonomicznych,
we wrześniu 2000 roku w Policealnym
Studium, w klasie o profilu technik
informatyk. Były to wówczas klasy
właściwie męskie. Zapanowanie nad 40
– osobową klasą było wyzwaniem.
Panowie mieli duŜo pomysłów, które po
latach wspominam z uśmiechem.

- Czy wykonywana przez Panią praca
nauczyciela oraz wicedyrektora szkoły daje
Pani satysfakcję w Ŝyciu zawodowym?

- Jak układa się Pani współpraca z
uczniami naszej szkoły?
- Myślę, Ŝe dobrze. Ale na ten temat coś
więcej mogłaby pewnie powiedzieć
klasa 4b hot, której jestem wychowawcą
i klasy, w których uczę.
- Jak ocenia Pani zdolności naszych
uczniów?
•

- KaŜdy uczeń jest inny i trudno tutaj
uogólniać. Zdolności to coś co
dostajemy. Myślę, Ŝe waŜniejsze jest jak
je wykorzystujemy. Na szacunek
zasługują szczególnie ci uczniowie,
którzy moŜe nie są super zdolni, ale
ambitni i pracowici.- Jakie wartości
są dla Pani najwaŜniejsze?
NajwaŜniejsza dla mnie jest
uczciwość , szacunek dla drugiego
człowieka i rzetelne podejście
do wykonywanych obowiązków.
Dziękujemy !

Tak, lubię pracę z młodzieŜą. Co prawda
bezpośrednio po ukończeniu studiów na
wydziale Automatyki, Elektroniki i
Informatyki Politechniki Śląskiej w
Gliwicach przez ponad cztery lata
pracowałam jako programista, to zawód
nauczyciela był chyba moim
przeznaczeniem. JuŜ
w szkole podstawowej, a później w liceum
pomagałam w nauce koleŜankom i
kolegom.
Natomiast rola wicedyrektora to dla mnie
nowa rola, której dopiero się uczę.
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