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Kolejne zielone pracownie
W naszej gminie powstaną kolejne trzy „zielone pracow-
nie”. Po szkołach w Czekanowie, Ziemięcicach i Kopienicy 
proekologiczne sale zostaną utworzone w Zbrosławicach, 
Przezchlebiu i Wieszowie.

Na konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło 127 
wniosków ze szkół podstawowych i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego. Jego przedmiotem było utworzenie projektu szkol-
nej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fi-
zycznych.
Konkurs przebiegał dwuetapowo: w pierwszym etapie szkoły indy-
widualnie przesyłały do WFOŚiGW projekt wymarzonej pracowni. 
W drugim zaś Gmina Zbrosławice, jako organ prowadzący, składa-
ła wnioski o dofinansowanie utworzenia ekopracowni. 
Do konkursu z terenu naszej gminy przystąpiło 5 szkół. Laureata-
mi w pierwszym etapie zostały placówki z Przezchlebia, Wieszowy 
oraz Zbrosławic i tym samym otrzymały nagrodę pieniężną w wy-
sokości 6.500,00 zł. W drugim etapie na dofinansowanie przezna-
czono ogółem 1.994.008,12 złotych, a zostało ono podzielone 
między 68 szkołami. Dofinansowanie dla naszych szkół wyniesie: 
SP Zbrosławice - 29.999 zł, SP Wieszowa - 30.000 zł i SP Prze
zchlebie - 29.991 zł. Pierwsze prace związane z utworzeniem eko-
pracowni planuje się rozpocząć w okresie wakacyjnym.             red.

W dniu 25 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Czekanowie odbył 
się gminny konkurs „Mistrz wiedzy” dla klas III. Uczniowie w ciągu 
godziny rozwiązywali test składający się z 50 zadań. Zakres wyma-
gań został opracowany na podstawie programu kształcenia w kla-
sach I-III szkoły podstawowej i obejmuje wiedzę z zakresu matema-
tyki, edukacji społeczno-przyrodniczej, edukacji polonistycznej, 
edukacji regionalnej, edukacji informatycznej  oraz  języka angiel
skiego. Zwycięzcą i mistrzem wiedzy został Krzysztof Oleszko (SP 
Ziemięcice),  II miejsce zajął Jan Popiołkiewicz (SP Przezchlebie),      
a III miejsce zajął Szymon Kolasiński (SP Czekanów).
Organizatorzy dziękują wszystkim nauczycielom za przygotowanie 
uczniów do konkursu, a dzieciom gratulujemy ogromnej wiedzy.

Marta Cieplińska-Tauter

W tym roku już po raz dwunasty                  
w Szkole Podstawowej w Czekanowie 
odbył się Gminny Konkurs Recytatorski 
dla uczniów klas I - III zatytułowany 
„Baśnie Andersena”, przygotowany we 
współpracy z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Zbrosławicach.
Jego celem było wspieranie czytelnictwa 
dziecięcego, promowanie systematycz-
nego czytania, zwiększenie zaintereso-
wania książką i biblioteką oraz aktywiza-
cja twórcza dzieci.
Spotkanie odbyło się 25 maja i wzięli          
w nim udział uczniowie szkół naszej 
gminy z  klas I – III, którzy recytowali 
wybrane, ulubione fragmenty baśni An-
dersena. Tak laureaci, jak i wszyscy po-
zostali uczestnicy dostali na pamiątkę 
spotkania książki i dyplomy za udział           
w konkursie recytatorskim.   R.Łozińska

W kwietniu w Gminnym Przedszkolu      
w Przezchlebiu, obchodzono Światowy 
Dzień Ziemi. W tym dniu królował kolor 
zielony, który symbolizował czystą pla-
netę. Pani Klaudia z grupą „Kotki” przy-
gotowała autorskie przedstawienie pod 
tytułem ”Środowisko ponad wszystko”, 
propagujące działania  zmierzające          
w kierunku ochrony przyrody. Nato-
miast Pani Monika, przygotowała pre-
zentację multimedialną, która miała na 
celu popularyzowanie właściwych 
postaw ekologicznych. Dzieci dowie-
działy się w jaki sposób postępować, aby 
człowiek żył w zgodzie z naturą. Na 
koniec, wszystkie przedszkolaki złożyły 
przyrzeczenie: "Chronimy przyrodę, 
oszczędzamy wodę, drzewa szanujemy, 
śmieci segregujemy...” oraz otrzymały 
order „Przyjaciela Natury”. M.Wołoszyn 

IV NOC Bibliotek
9 czerwca 2018 r., 18.00 - 21.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, ul.  Oświęcimska 2a 
zaprasza do świętowania IV Nocy Bibliotek

Zagości u nas INDIAŃSKA WIOSKA, uczestnikom zapewnimy moc atrakcji.  
W programie:
StrzelanieStrzelanie z łuku, opowieści indiańskie, malowanie twarzy i nadanie imion in-
diańskich, wizyta w namiocie indiańskim, nauka pieśni i słów indiańskich, in-
diańskie tańce, gry i zabawy, rywalizacja plemion, baśnie i legendy indiańskie,      
a także:
-warsztaty plastyczne: „stwórz swój własny łapacz snów”,
-nauka i zabawa z tabletem,
-bańki mydlane,
-akcja „Przynieś książkę do biblioteki i wymień ją z innymi czytelnikami”,
-amnestia dla czytelników zalegających ze zwrotem książek  
-wata cukrowa dla wszystkich dzieci.

Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. Jana Pawła II w Kamieńcu
ogłasza nabór w roku szkolnym 2018/2019

JesteśmyJesteśmy nowoczesną placówką, gdzie zakres i jakość usług edukacyjnych przekłada się 
na wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz wysokie lokaty uczniów na szcze-
blu powiatowym i wojewódzkim w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycz-
nych oraz wielu innych. Co więcej, niepowtarzalna rodzinna atmosfera panująca                 
w szkole sprawia, że cieszymy się dobrą opinią w środowisku, a uczniowie czują się            
w niej dobrze i bezpiecznie. Potwierdzają to badania jakie prowadzimy w tym zakresie 
wśród uczniów, absolwentów oraz rodziców.
Aby sprostać oczekiwaniom współczesnego świata w zakresie edukacji, w roku szkol-
nym 2018/2019 wprowadzamy atrakcyjne profile klas w naszym Liceum Ogólnokształ-
cącym:
- jeżeli wykazujesz zainteresowania przedmiotami humanistycznymi możesz rozwijać 
swoje zdolności w klasie o profilu humanistyczno-językowym;
- umysłom ścisłym oferujemy naukę w klasie o profilu matematyczno-przyrodniczym.
W obu klasach masz możliwość wyboru części przedmiotów rozszerzonych zgodnie           
z własnymi oczekiwaniami. Każdy uczeń może więc indywidualnie zaplanować swoją 
ścieżkę kształcenia zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami.
Jeżeli pragniesz przekonać się, jak wygląda nasza oferta i codzienność szkolna, warto 
zajrzeć na stronę internetową: www.zsokamieniec.pl lub odwiedzić nas osobiście.
Wybierz szkołę dla siebie, jesteś tego wart!
Czasami to, co najbardziej wartościowe, jest w zasięgu ręki…

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSO w KamieńcuDyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSO w Kamieńcu

Z Andersenem Środowisko!

Mistrz Wiedzy

INFORMACJE SZKOLNE






