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Nasza szkoła
●

istnieje od 1989 roku

●

najstarsza w Nowej Hucie !!!

●

w grupie najstarszych szkół niepublicznych
w Polsce

Już 26 lat twórczej edukacji!!!

Misja szkoły
Misja szkoły niepublicznej, która stale rozwija się od 25 lat (1989 rok),
winna odpowiadać:
●

●

●

Czasowi: przełomowych zmian, przewartościowań, tempa życia, dynamiki
wyzwań - charakterystycznych dla konfrontacji XX i XXI wieku.
Miejscu: królewsko-stołecznemu miastu Kraków, ze względu na historię
zobowiązującemu do wysokiej rangi i pieczołowitego charakteru działań;
dzielnicy Nowa Huta, która stanowi symbol postępu, nowoczesności i
demokracji.
Ludziom: Uczniom, ich Rodzicom, także Nauczycielom odpowiedzialnym
i predestynowanym do jej realizacji

Nasza szkoła:
1. Kształci dzieci i młodzież w duchu altruizmu i poszanowania drugiego człowieka, uczy dystansu
do nadużywania motywacji wynikającej z asertywności, konformizmu i konkurencyjności.
2. Kieruje uwagę na wartości i idee duchowe, a nie na przedmioty stanowiące jedynie środek,
lecz nie istotę w rzeczy samej.
3. Opiera swój model wychowawczy na tradycyjnych założeniach moralno-etycznych: dekalogu
chrześcijańskim, patriotyzmie, poszanowaniu historii i dóbr kultury, umiłowaniu piękna
obecnego w sztuce i świecie przyrody, humanizmie rozumianym jako prawo do
samodzielnego myślenia, jako odwaga poszukiwań, otwartość, mądra tolerancja i empatia.
4. Uczy życia społecznego: stanowienia i respektowania praw, odpowiedzialności za grupę,
troski o wspólne
dobro, budowania i podtrzymywania więzi, umiejętności
okazywania
pomocy
słabszym,
biedniejszym
i
pokrzywdzonym.
5. Ufając tradycji, ucieka przed modą i niebezpiecznymi sloganami, takimi, jak:
“bezstresowe wychowanie” i “wyścig szczurów”, przeciwstawiając im refleksyjność
i analizę błędu oraz szlachetną rywalizację przypominającą olimpijskie założenia
sportowe,
to
jest
zmaganie
z
sobą
a
nie
z
przeciwnikiem.
6. Posiada ludzką twarz, wdraża dyscyplinę, nie rygor; kieruje się porządkiem i czytelnymi zasadami
m.in. prawem do przywrócenia zaufania i stworzenia szansy rehabilitacji, jeśli proces ten służy
rozwojowi ucznia i nie degraduje wartości nadrzędnych.

7. Stwarza szansę rozwoju dzieciom i młodzieży o zróżnicowanej skali zdolności, także tym, które
dopiero oczekują na sukces, jednak w formie aktywnej tzn.: pragną się uczyć , rozwijać horyzonty,
pokonywać słabości charakteru, czemu dają wyraz w bieżących działaniach.
8. Dba o swój prestiż poprzez jawność intencji, prawość relacji międzyludzkich, racjonalne
rozwiązywanie potencjalnych konfliktów, co dotyczy wszystkich członków szkolnej społeczności.
9. Jest bezpieczna, wspiera w trudnych sytuacjach życiowych, także pozaszkolnych; jednocześnie
sprzyja naturalnemu prawu do spontaniczności, radości i zabawy przy zachowaniu właściwej
proporcji
pomiędzy
oryginalnością
treści
i
konwenansem
kultury
osobistej.
10. Tworzy model edukacji oparty na najciekawszych programach nauczania (często autorskich)
● rozszerzających zakres wiedzy uznanej za podstawę programową MEN;
●

●

●

rozwijających kreatywność w korzystaniu z wiadomości przyswajanych za pośrednictwem
najnowocześniejszych środków komunikacji;
ułatwiających poszukiwanie ścieżek interdyscyplinarnych w zakresie pokrewnych dziedzin nauki;
ukierunkowujących na odkrywanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji mentalnych
ucznia, na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia i świadomości ekologicznej.

11. Uwzględniając wymogi czasu i dążąc do rozwoju ucznia we wszystkich dziedzinach nauki, pragnie
zapewnić mu bogaty horyzont humanistyczny, wrażliwość na sztukę i umiejętność wyboru
ekspresji artystyczno-estetycznej zgodnej z jego osobowością i tendencjami szeroko pojętej
kultury. Zgodnie z szacowną ideą renesansowego światopoglądu szkoła pragnie kształcić
wszechstronność ucznia przez sztukę.

Działalność dydaktyczna i wychowawcza
za okres IX-XI 2015
Wszelkie działania szkolne przebiegały zgodnie z planem.
W ciągu tych miesięcy zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia
●

5 września udział gimnazjalistów w IV edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania,

●

26 września odbył się Dzień Otwarty,

●

29 wrzesień – 2 października gimnazjaliści przebywali na obozie naukowym na Podhalu,

●

30 września – 18 października realizacja projektu „Profesor wnuczek”,

●

●

●

1-2 października uczniowie klas I-VI przebywali na jesiennym wyjeździe integracyjnym
w Pieninach,
18 – 25 października grupa uczniów wzięła udział w III edycji projektu Re-Integracja 27,
miejscem docelowym wyjazdu był ośrodek Grosvenor Hall k. Londynu,
13 listopada uczniowie z kl. IV, V oraz VI wzięli udział w grze terenowej „Śladami
niepodległości”, 23 listopada reprezentacja drużyn odebrała liczne nagrody na zdobycie
II miejsca w kategorii najliczniej reprezentowania szkoła podstawowa,

●

●

●

●

●

●

●

●

20 listopada uczniowie z klas IV-VI wzięli udział z VIII edycji projektu Czytamy Wielkie
Dzieła Literatury Narodowej, zmierzyli się z powieścią B.Prusa „Anielka”,
25 listopada spotkanie z pisarzem Michałem Rusinkiem – cenionym pisarzem, tłumaczem,
literaturoznawcą, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej,
26 listopada odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy, tradycyjnie przygotowane
przez szóstoklasistów, tematem przewodnim byli greccy i rzymscy bogowie oraz podróż
dookoła świata,
27-28 listopada wyjazd teatralno-muzealny do Warszawy,
dwa wyjścia do Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej na spektakl „Pijacy” oraz
„Trylogie”, do Teatru im. Juliusza Słowackiego na - „Pinokia” , do Teatru Groteska na
„Przygody Odyseusza” oraz do Opery Krakowskiej na „Kopciuszka” i „Dziadka do orzechów”
wyjście do Teatru Ludowego na spektakl „Kartoteka”- spektakl z udziałem naszych uczniów,
realizacja projektu e-twinning (platforma wideokonferencji ze szkołą w Bolzano
we Włoszech) z udziałem uczniów kl. III - V
inne zrealizowane przedsięwzięcia: czytanie II części „Dziadów” na kopcu Krakusa,
nocowanie w szkole, udział uczniów w Nocy Naukowców, nocne spotkania filmowe
w szkole, koncerty Filharmonii w szkole

Działania wolontariackie
Uczniowie w okresie IX – XI 2015r. brali udział w wielu działaniach na rzecz innych m.in.:,
●

przygotowanie „czterech paczek” w ramach akcji Szlachetna PACZKA,

●

udział gimnazjalistów w świątecznej zbiórce żywności z Bankiem Żywności

●

zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska Psie Pole w Racławicach,

●

udział uczniów w akcji Góra Grosza,

●

organizacja kilku szkolnych kiermaszy
przez dzieci.

Przeprowadzone zostały etapy szkolne wszystkich konkursów
Małopolskiego Kuratora Oświaty:
konkurs humanistyczny SP, konkurs matematyczny SP, konkurs języka angielskiego SP,
konkurs historyczny „Wybitni władcy Polski – Piastowie” SP, konkurs informatyczny
„Małopolskie Baltie 2016” SP, konkurs przyrodniczy „Skarby przyrody i ich ochrona” SP,
konkurs biblijny „Z Dobrą Nowiną przez życie” SP, konkurs języka polskiego GIMN,
konkurs

matematyczny

konkurs

biologiczny

GIM

GIM,

,konkurs

konkurs

z

fizyki

GIM,

konkurs

z

historii

GIM,

geograficzny

GIM,

konkurs

chemiczny

GIM,

konkurs języka angielskiego GIM, konkurs języka niemieckiego GIM, konkurs języka
francuskiego GIM, Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów oraz konkurs „Losy żołnierza
i dzieje oręża Polskiego im. mjr Marka Gajewskiego

Zrealizowane konkursy artystyczne
oraz szkolne
●

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „MOJE MIEJSCE” - I i II miejsce oraz wyróżnienie

●

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Laur Słowackiego” - III miejsce oraz wyróżnienie

●

73. Konkurs Szopek Krakowskich – wyróżnienie specjalne

●

Małopolski Konkurs Plastyczny „Mój portret” - 2 laureatów

●

●

●

●

XII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej dla uczniów szkół podstawowych miasta
Krakowa – II miejsce (kat.uczniowie z kl.I-IIISP); I ,II , III miejsce (kat.uczniowie z kl.IV-VISP)
oraz 2 wyróżnienia
przeprowadzono eliminacje szkolne do Turnieju Recytatorskiego Poezji Współczesnej im.
Andrzeja Bursy
przeprowadzono cykliczny szkolny konkurs fotograficzny: „Wakacyjne wspomnienia”,
„Złoto wokół nas”
przeprowadzono szkolny konkurs języka angielskiego: „Tell me about your holidays”

Zawody sportowe
●

●

●

I Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców – I miejsce - drużyna dziewcząt,
III miejsce – drużyna chłopców
Międzyszkolne zawody dla dzieci szkól podstawowych „Lekkoatletyka dla każdego”
- IV miejsce
XV Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół
Niepublicznych – VII miejsce
zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum

Rozdane stypendia
●

●

●

●

Stypendium „STO-wskie Talenty” z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im.
Edwarda Wieczorka, za wybitne osiągnięcia w nauce i rozwijanie zainteresowań – otrzymało
dwóch uczniów
Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów gimnazjum, w uznaniu za osiągnięcia
w nauce oraz godną postawę w ubiegłym roku szkolnych – otrzymało czterech uczniów
Stypendia Naukowe za pierwszy semestr dla uczniów szkoły podstawowej, w uznaniu
za osiągnięcia w nauce oraz godną postawę w ubiegłym roku szkolnych – otrzymało trzech
uczniów
Stypendium socjalne Zarządu Głównego – otrzymało dwóch uczniów

Pozyskane fundusze
●

●

●

●

●

uzyskaliśmy grant z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie „Rządowy program
wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki moich
marzeń” - 1.300 zł
uzyskaliśmy grant Wydziału
zdrowotnej – 3.905,00 zł

Edukacji

na

doposażenie

gabinetu

profilaktyki

uzyskaliśmy grant z ZG STO na sfinansowanie trzech imprez z Kalendarza Imprez (Narodowe
Czytanie, Dzień Patriotyczny, Zawody Koszykówki) – 1.500 zł
otrzymaliśmy wsparcie i podpisaliśmy umowę z fundacją AS PROGRES na realizację
bezpłatnych zajęć z koszykówki
podpisaliśmy umowę na realizację projektu sportowego „Kumulacja aktywności”
prowadzone przez Mistrza Sportu Grzegorza Sudoła (40 bezpłatnych zajęć dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum)

●

●

●

●

w ramach grantu z ZG STO zrealizowaliśmy projekt „Profesor wnuczek”
otrzymaliśmy grant z PZU
komunikacyjnego” - 2.926,80 zł

S.A.

na

realizację

projektu

„Wychowania

zakwalifikowanie się do programu finansowanego z Gminy Miejskiej Kraków „Pierwsze kroki
na śniegu” (44 uczniów z klas III-V będzie uczestniczyć w ośmiu bezpłatnych wyjazdach
szkoleniowych na stok Siepraw-SKI i brać udział w dwóch godzinach lekcyjnych nauki jazy
na nartach/snowboardzie)
uchwałą z dnia 19 listopada 2015r. ZG STO została przyznana dotacja na dofinansowanie
działalności
statutowej
Kół
i
szkół
STO
–
15.934
zł

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wielu szczęśliwych chwil, sukcesów
i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
cała Społeczność
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