
Sprawozdanie dla Rady Rodziców i rodziców z działalności szkoły  

w I semestrze r. szk. 2017/2018. 

 

A. Zadania edukacyjne wykonane przez szkołę w I semestrze roku szkolnego  

2017-2018: 

1. Organizacja konkursów i olimpiad: 

- Październik 2017 – Olimpiada matematyczna juniorów,  

- Październik 2017 - konkursy w ramach konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista,  

- Październik 2017  konkurs „Multitest z chemii”; 

- 23.10.2017 r. – organizacja „Szkolnego dyktanda – Mistrz ortografii” 

- 06.11.2017 r. – olimpiada języka niemieckiego – etap szkolny; 

- udział uczniów w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Skarby Przyrody Powiatu 

Strzelińskiego”; 

- 26.10.2017 r. organizacja szkolnego etapu konkursu wiedzy filozoficznej;  

- 17.11.2017 r. KONKURS JĘZYKA  NIEMIECKIEGO dla gimnazjalistów 

ELIMINACJE  SZKOLNE; 

- 07.11.2017 r. – etap szkolny konkursu historycznego „Historia polskich symboli 

narodowych”. (organizator: Centrum Edukacji Historycznej – Myśliciel); 

- udział uczniów w konkursie ogólnopolskim „Matematyka bez granic”;  

- 07.12.2017 r. - konkurs językowy z języka niemieckiego „Turbolandeskunde”; 

- szkolne konkursy ortograficzne dla uczniów LO i GD; 

- olimpiada języka angielskiego – 1 uczeń zakwalifikował się do etapu okręgowego; 

- 29.11.2017. – olimpiada teologii katolickiej; 

- 12.12.2017. – konkurs o HIV i AIDS; 
 

2. Organizacja wycieczek integracyjnych (klasy pierwsze LO – wrzesień / październik); 

 

3. Realizacja edukacji kulturalnej poprzez organizację wyjazdów do Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu na lekcje muzealne (październik), wyjazdy i wyjścia do kina 

(np. 9.12.2017  „Twój Vincent”, 11.12.2017. – akademia filmowa, 18.12.2017. – 

edukacja filmowa związana z realizacją zadań profilaktycznych z zakresu 

cyberprzemocy); 

 

 

4. Współpraca z instytucjami: 

- 05.10.2017. – w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Strzelinie - wyjście do Sądu 

na obserwację rozpraw sądowych (kl. IIb, kl. IIIb); 

 

- w ramach współpracy z Hospicjum Domowym Nadzieja i krzewienia idei wolontariatu 

zbierano sadzonki żonkili i uczestniczono w akcji sadzenia żonkili na placu pod ABnkiem 

spółdzielczym w Strzelinie – 4.10.2017 r. 

 

- 20 i 21.09. 2017 r. - wizyta w redakcji „Słowo Regionu” w celu uzyskania informacji o 

pracy redaktora prasowego i technik wydawania tygodnika – kl. IIb i IIIb (realizacja założeń 

innowacji pedagogicznej „W świecie mediów”). 

 

- 19.09.2017 r. - w ramach współpracy z PUP – udział uczniów klas trzecich LO w 

Jesiennych Targach Pracy zorganizowanych przez PUP w Strzelinie. 



 

- współpraca z SWPS – filia we Wrocławiu (partnerstwo): 

 19.10.2017 r. – spotkania psychologiczne na SWPS we Wrocławiu – kl. II d; 

 9.11. 2017 r.  – warsztaty przeprowadzone w szkole dla wszystkich maturzystów na 

temat: „Efektywne i twórcze uczenie się i nauczanie”. W ramach współpracy z SWPS 

realizowane było zadanie szkoły związane z przekazywaniem uczniom wiedzy na temat 

sposobów i technik uczenia się. 

 15.12.2017. - spotkania psychologiczne na SWPS we Wrocławiu – kl. II d; 

 

- współpraca z fundacją Tu nie chodzi o… 24.10., 27.10., 28.10.2017 r. – dwugodzinne 

warsztaty dla 11 oddziałów naszej szkoły przeprowadzone przez fundację Tu nie chodzi o… 

na temat jedzenia i zaburzeń żywieniowych wśród nastolatków oraz w dniu 7 listopada 2017 

r. – szkolenie członków Rady Pedagogicznej z zakresu zaburzeń odżywiania i sposoby 

szybkiego reagowania. 

 

- współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu: wykłady pracowników 

naukowych dla uczniów klas trzecich przeprowadzone na terenie naszej szkoły – 25.10.2017 

r. 

 - współpraca z Politechniką Wrocławską: udział uczniów w programie Młody Chemik 

Eksperymentuje oraz Akademia Młodego Odkrywcy; 

 

- współpraca z Sejmikiem Dolnego  Śląska: 

 8.11.2017 r. – wyjazd na lekcję o samorządności; 

22.11.2017 r. – spotkanie z P. Krystianem Ulbinem – pełnomocnikiem Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego ds. Młodzieży i udział w lekcji o samorządzie terytorialnym 

(kl. III GD, II GD, Ic); 

 

- współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim: 

 7.11.2017 r. - wyjazdy na zajęcia wykładowe i warsztatowe dla uczniów (cykliczne wyjazdy 

płatne);  

 

- Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową – spotkania i prelekcje dla młodzieży – 8.12.2017. 

 

5. Pielęgnowanie tradycji szkoły: 

 

- organizacja uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i szkolnych (np.: DEN, 

ślubowanie klas pierwszych, 11 listopada, wigilia szkolna, rocznica uchwalenia konstytucji 3 

maja); 

 

- udział pocztu sztandarowego wraz z delegacjami w uroczystościach państwowych 

zorganizowanych przez UMiG Strzelin (11.11., 03.05.); 

 

-  udział pocztu sztandarowego wraz z delegacjami w uroczystościach z okazji jubileuszów 

szkół na terenie miasta i gminy Strzelin (CKZiU Ludów Polski); 

 

- 20.11.2017 r. - udział uczniów LO w konferencji zorganizowanej przez DODN oraz 

Starostwo Powiatowe w Strzelinie na temat „Dziedzictwo kresów” (prelegenci: P. Stanisław 

Srokowski, P. Małgorzata Lubańska, P. Piotr Rozenek, P. Aleksander Ziółkowski). 

 



- współpraca z absolwentami i emerytowanymi pracownikami szkoły (publikacja na 

stronie internetowej informacji od absolwentów, umożliwianie absolwentom zwiedzania 

szkoły i organizację spotkań na terenie szkoły, zapraszanie emerytowanych pracowników 

szkoły na uroczyste spotkania z okazji DEN oraz koncerty uczniów w Strzelińskim Ośrodku 

Kultury); 

 

6. Prowadzenie Szkolnej Telewizji: 

- nagrywanie wydarzeń i uroczystości szkolnych, relacji z zawodów sportowych, 

wiadomości, wywiadów z artystami, wywiadów ze sławnymi ludźmi i absolwentami szkoły; 

 

7. Prowadzenie internetowej strony szkoły wraz z codzienną aktualizacją wiadomości dla 

uczniów i rodziców. 

 

8. Organizacja zawodów sportowych. 

 

18.10.2017 r. – międzyklasowe zawody Gimnazjum Dwujęzycznego w tenisie stołowym; 

26.10.2017 r. - udział uczniów ZSO w jesiennych biegach przełajowych; 

08.11.2017r. -  zawody sportowe o tytuł Mistrza Gimnazjum Dwujęzycznego w piłce 

siatkowej. 

9.11.2017 r. – udział uczniów w gminnych mistrzostwach szachowych, 

13.11.2017 r. – organizacja – wspólnie ze Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym – 

Międzyszkolnych Zawodów w Piłce Siatkowej Dziewcząt (wygrana naszej drużyny); 

15.11.2017 r. - . – organizacja – wspólnie ze Strzelińskim Centrum Sportowo-Edukacyjnym 

– Międzyszkolnych Zawodów w Piłce Siatkowej Chłopców; 

30.11.2017. – udział uczniów w Finale Strefy Wrocławskiej Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w Szachach. 
 

Organizowanie wyjazdów na mecze piłki siatkowej. 
 

 

9. Organizacja koncertów utalentowanych uczniów ZSO w Strzelinie: 

 

- 5.12.2017 r. – koncert mikołajkowy w sali SOK; 

 

10. Organizacja Festiwalu Nauki – 14-15.11.2017 r. (dzień nauk przyrodniczych i dzień 

nauk humanistycznych); ewaluacja Festiwalu. 

 

11. Realizacja „Programu patriotycznego”: 

- udział uczniów w apelach z okazji świąt państwowych, 

- 10.11.2017 r. – udział uczniów w konkursie pieśni patriotycznych w SOK; 

- Dnia 20.11.2017 r. w auli szkolnej odbyła się konferencja na temat "Dziedzictwa Kresów". 

Organizatorem spotkania był DODN we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Strzelinie. 

Uczniowie uczestniczyli w konferencji. 

 

12. Realizacja „Szkolnego programu upowszechniania czytelnictwa”: 

 

- udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Upoluj sobie książkę”, 

- organizacja Święta Biblioteki w dniu 9.11.2017 r. (konkursy), 

- całoroczna akcja bookcrossing; 



- 15 grudnia 2017 roku  uczniowie klas 1A i 1D  wzięli udział  w spotkaniu z ciekawymi 

ludźmi, które odbyło się w bibliotece szkolnej w godzinach od 12.00. do 15.00. Tematem były: 

zawody i praca zawodowa, podróże i pasje zaproszonych gości. 

13. Wspieranie przedsiębiorczości uczniów: 

 

- realizacja innowacji pedagogicznej z przedsiębiorczości „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo” 

(założenie firmy, prowadzenie działalności gospodarczej, wynajęcie od dyrektora 

pomieszczenia, odprowadzanie składek ZUS i podatku VAT na konto Rady Rodziców,); 

 

- mobilizowanie do udziału w spotkaniu w SOK w dn. 19.12.2017. poświęconemu warsztatom 

psychologicznym związanym z wyborem dalszego kierunku kształcenia; 

 

14. Prowadzenie działalności innowacyjnej – realizacja 7 innowacji pedagogicznych: 

 

- „W świecie mediów”, 

- „W świecie prawa”, 

- „Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo”, 

- „Z angielskim w świat”, 

- „Fizyka medyczna”, 

- „Język obcy dla przyrodników”, 

- „Z matematyką na studia”. 

 

 

15. Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Historycznego im. Kazimierza Moczarskiego. 

 

W dniach 1-3 grudnia odbyło się II spotkanie Młodzieżowych Klubów Historycznych im. 

Kazimierza Moczarskiego w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Nasz szkolny Klub jest 

jednym z siedmiu w Polsce. Głównym zadaniem spotkania było wyłonienie spośród 10 

nominacji najlepszej książki historycznej dotyczącej historii Polski po 1918 roku. 

 

16. Prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza; 

- udział wolontariuszy w akcji „Mikołaje i Śnieżynki w Przedszkolu Miejskim w Strzelinie” – 

6.12.2017 r. 

- udział w akcji „Szlachetna paczka”; 

 

Realizacja działań Szkolnego Klub Wolontariatu w celu propagowania idei wolontariatu, 

udziału uczniów w akcjach charytatywnych, kształtowania wrażliwości na potrzeby i krzywdy 

innych, edukacji niesienia pomocy, utworzono bazę wolontariuszu, nawiązano współpracę z: 

-  GOPS - w celu pełnienia przez wolontariuszy dyżurów w Świetlicy Socjoterapeutycznej,  

- Domem Dziecka w Górcu – w celu wyjazdów do dzieci i udzielania im pomocy w nauce,  

- hospicjum przy Szpitalu Powiatowym im. Oczki – w celu czytania przez wolontariuszy książek 

pacjentom tego oddziału, 

 

17. Uzyskanie wpisów powiatowych konkursów organizowanych przez nauczycieli ZSO dla 

gimnazjalistów na listę konkursów i zawodów wiedzy DKO we Wrocławiu – co skutkuje 

możliwością wpisania osiągnięć z tych konkursów na świadectwie ukończenia szkoły, a laureaci 

mogą otrzymać dodatkowe punkty rekrutacyjne w procesie rekrutacji;



18. Edukacja kulturalna: 

 

1. Wyjazdy na lekcje muzealne do Muzeum Narodowego we Wrocławiu; 

2. Udział w koncertach w Narodowym Forum Muzyki, 

3. Udział uczniów w ogólnopolskim projekcie „aaakino”, w ramach którego uczniowie 

raz w miesiącu wychodzili do kina na seanse filmów edukacyjnych. 

4. Wyjścia do kina np. na film pt. „Twój Vincent”. 

 

19. Integracja uczniów: 

 

1. Wycieczki integracyjne, 

2. Imprezy klasowe: dzień chłopca, Dzień Nauczyciela,  

3. otrzęsiny klas pierwszych, 

4. udział w balu półmetkowym, 

5. jasełka, 

6. udział w dyskotece i koncercie finałowym podczas programu Erasmus Plus., 

7. organizacja koncertu mikołajkowego.  

 

 

20. Remonty: 

 

1. Montaż 400 mb kolcom przeciw ptakom na elewacji budynku głównego; 

2. Remont podłogi w auli. 

3. Wymiana 3 pękniętych szyb – uszkodzonych w akcie wandalizmu. 

4. Malowanie 3 gabinetów dydaktycznych. 

5. Naprawa pieca grzewczego. 

 

 

 

  



Praca z uczniem zdolnym w ZSO w Strzelinie: 

(realizacja programu:  

„Wspieranie uczniów z uzdolnieniami w ZSO w Strzelinie) 

 
• Praca z uczniem zdolnym na lekcji – modyfikacja programu 

• Praca z uczniem zdolnym w ramach zajęć dodatkowych – program (plan) koła, 

zajęć rozwijających uzdolnienia  

• Uczeń zdolny realizuje własny program - indywidualny program nauki. 

 

Nowatorskie rozwiązania stosowane w ZSO w Strzelinie: 
 

I. Nowatorskie rozwiązania programowe: 

 Modyfikacja realizowanego programu nauczania (innowacja 

pedagogiczna:  

„W świecie prawa” oraz „Z angielskim w świat”). 

 Opracowanie autorskiego programu (innowacja pedagogiczna:  

„W świecie mediów”). 

 Nowe opracowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na 

zajęciach. 

 

II. Nowatorskie rozwiązania organizacyjne: 

 Dodatkowe zajęcia. 

 Indywidualizacja nauczania. 

 Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia. 

 Zajęcia na uczelni. 

III. Nowatorskie rozwiązania metodyczne: 

 Nauczanie metodą projektu. 

 Uczeń jako asystent nauczyciela. 

 Praca indywidualna. 

 

 
 
 

 

 
 


