
SPRAWOZDANIE 

Zespołu Szkół Społecznych nr 3
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

za okres

wrzesień 2017r. – listopad 2017r. 



DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA 
za okres IX – XI 2017

Wszelkie działania szkolne przebiegały zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.

W ciągu tych miesięcy zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

• 14 września – odbyło się spotkanie autorskie w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1,

z uczennicą klasy VI szkoły podstawowej - Sabiną Gryglewską, która napisała książkę „W PAŁACU PANA

PREZYDENTA”.

• 16 września – odbył się Dzień Otwarty w naszej szkole

• 16 września – odbyła się X edycja projektu Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej – SŁAWOMIR MROŻEK.

Uczniowie klas: 7–ej, IIa , II b oraz III, a także Nauczyciele – przedstawili utwory:

„Na pełnym morzu”, „Słoń”, „ Lolo”, „Policja” , „Niżej”



Przyznane nagrody i wyróżnienia:

NAGRODA SPECJALNA dla Uczennic i Uczniów klasy II b za wybitną i wnikliwą interpretację aktorską, a w szczególności dla
(w porządku alfabetycznym): Mikołaja Adamka, Michała Bartuli, Andrzeja Danielaka, Filipa Denkiewicza, Mikołaja Gosztyły, 
Alaksandra Hojnor, Szymona Kościelniaka, Maksymiliana Kralki, Bartosza Matei, Urszuli Obirek, Wiktorii Piątek, Klary Piotrowskiej, 
Przemysława Płysia, Małgorzaty Prockiej, Gabrieli Światłowskiej, Karoliny Uhruskiej, Pauliny Wygaś, Anny Zalewskiej

Poza tym:
Nagroda zbiorowa za najlepsza scenę:
I miejsce: Maja Drząszcz, Anastazja Gumulińska, Jakub Szanduła, Dawid Zbroja
II miejsce: Mikołaj Kaźmierczyk, Filip Michalski, Marcin Wójcik
III miejsce: Andre Jansen, Kinga Kozik, Wiktoria Zięciak

Nagrody indywidualne:
Grand Prix : Milena Karcz
I miejsce: Dominika Cybula i Karolina Uhruska (ex aequo)
II miejsce: Mikołaj Gosztyła, Michał Skowron (ex aequo)
III miejsce: Weronika Janowska, Klara Piotrowska (ex aequo)

Wyróżnienia:
Klasa VII: Julia Lipniak, Olga Macugowska, Szymon Mikoś, Jakub Prokop, Radosław Płyś, Andrzej Sieroń, Sebastian Witkowski
Klasa II a : Kornelia Hojnor, Franciszek Morąg, Dorota Snoch, Antoni Toczek
Klasa II b: Michał Bartula, Szymon Kościelniak, Maksymilian Kralka, Bartosz Mateja, Przemysław Płyś
Klasa III: Karolina Bałabuch, Emilia Łasocha, Zuzanna Wierzba, Mateusz Zygmunt





• 18 – 22 września – wyjazd uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz II a, II b, III gimnazjum
na coroczny obóz naukowy do Zawoi.

• 18 – 22 września - wyjazd uczniów klas II – VI szkoły podstawowej na coroczny jesienny wyjazd
integracyjny do Muszyny

• 21 – 22 września - wyjazd jesienny klas I a i I b szkoły podstawowej do Zawoi



• 26 września - odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego „Uwertura,

czyli Wielkie Otwarcie”

• 29 września - uczniowie z klasy VII szkoły podstawowej oraz II a i II b gimnazjum wzięli udział w Nocy

Naukowców na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

• 3 października – wyjście uczniów klasy III szkoły na wycieczkę po Krakowie w ramach przygotowań

do konkursu „Krakusek”

• 12 października – wyjazd uczniów z klasy III szkoły podstawowej do gospodarstwa agroturystycznego

do Dąbrowy k. Niepołomic

• 17 października - odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego

„Jesienne opowieści”

• 20 października – wizyta aktorów Teatru Groteska w szkole

• 21 października – udział kilkunastu uczniów z klas od V szkoły podstawowej do II gimnazjum

w wycieczce krajobrazowej do Ojcowskiego Parku Narodowego



• 25 października – uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej udali się do Teatru Ludowego na spektakl
muzyczny „Krakowskie Abecadło”

• 26 października – wyjście uczniów klasy V szkoły odstawowej do Centrum Cervantesa na warsztaty
artystyczne – „Wokół Picassa”



• 27 października – odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów, tradycyjnie przygotowane przez uczniów
klasy VI szkoły podstawowej

Tym razem przenieśliśmy się w kosmos, w świat międzygalaktycznych podróży. Statek, którym pod wodzą kapitana podróżowały
pierwszaki, miał awarię i konieczne było odnalezienie kodu, który na powrót uruchomi maszynę. Dlatego uczniowie klas
pierwszych musieli odpowiedzieć na kilka pytań. Na szczęście udało się. W przerwie pomiędzy zadaniami śpiewali, recytowali
i tańczyli. Tym samym udowodnili, że mogą stać się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.
Po pasowaniu pierwszoklasiści zostali obdarowani przez starsze klasy prezentami.



• 8 listopada – wyjście uczniów klasy III szkoły podstawowej na wycieczkę po Krakowie
w ramach przygotowań do konkursu „Krakusek”

• 10 listopada – wyjście uczniów klas V i VII szkoły podstawowej oraz II b gimnazjum w celu
udziału w grze miejskiej „Śladami Niepodległości” organizowanej przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących STO im. Juliusza Słowackiego

• 21 listopada - odbył się w szkole koncert Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego
„Historia Polski w filmowym kadrze”

• 29 listopada – wyjście uczniów klasy VII szkoły podstawowej do Muzeum Narodowego
na wystawę „Dziedzictwo”



• 28 listopada – odbył się Dzień Patriotyczny
Tegoroczny Dzień Patriotyczny miał wyjątkowy przebieg, ponieważ zbiegł się w czasie z obchodami „30 – lecia STO”. W trakcie
tego dnia odbyły się eliminacje szkolne do krakowskiego konkursu recytatorskiego. Najpierw prezentowali się uczniowie klas
piątej i szóstej – pod kierunkiem pana Macieja Cirina, przygotowali inscenizację „Męczeństwa Piotra Oheya” Sławomira
Mrożka. Była to jednocześnie druga część naszego projektu Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej. Potem fragmenty „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza recytowali najmłodsi – od klasy pierwszej do czwartych. Po recytacji przyszedł czas na
patriotyczne pieśni. Każda z klas zaśpiewała jedną. W finale dnia wszyscy uczniowie na szkolnym podwórku ….. zatańczyli
krakowiaka. Na koniec pan Dyrektor wraz z gośćmi otworzyli „Galerię Deptak” z wystawą okolicznościową związaną
z jubileuszem „30-lecia STO”.



PROJEKTY
• Projekt językowy Re-Integracja 29

W dniach 21-28 października grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w piątej edycji projektu. Uczestnicy przebywali
w brytyjskim ośrodku Grosvenor Hall/k. Londynu. W programie wyjazdu była nauka angielskiego z native speakerami
20 lekcji, zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wycieczki.

• X edycja projektu Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej

16 września – odbyła się X edycja projektu Czytamy Arcydzieła Literatury Polskiej, której jak co roku towarzyszył konkurs.
W tym roku uczniowie zmierzyli się z dziełami Sławomira Mrożka

• Ślubowanie pierwszaków

• Dzień Patriotyczny

• Kampania na rzecz odciążenia szkolnych plecaków L E K K I P L E C A K – lekkie życie ;)

• napisano i złożono dwa projekty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”



KONKURSY , ZAWODY . . .
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Książka z wakacji” organizowany przez Dzielnicowy Dom Kultury

w Dąbrówce Wielkiej 

wyróżnienie – FILIP BARTULA – uczeń klasy V SP

wyróżnienie – MICHAŁ JANECZEK – uczeń klasy V SP

• Ogólnopolski Konkurs na najpiękniejszy LIST DLA ZIEMI 2017

tytuł laureata – NATALIA MOSKWA – uczennica klasy VI SP

• XVII Krakowski Turniej Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych 

reprezentacja szkoły podstawowej w składzie:

 Aleksander Chuchmacz, 

 Wiktor Hojnor, 

 Filip Kowalski-Potok, 

 Alex Gochnio, 

 Eryk Daczewski, 

 Michał Grządziel, 

 Filip Michalski 

zajęła IV miejsce. 

• tytuł Króla Strzelców w XVII Krakowskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Niepublicznych zdobył Alex Gochnio



• 24 listopada uczniowie: Urszula Obirek, Andrzej Danielak, Mikołaj Gosztyła i Michał Skowron wzięli 
udział w drużynowych międzynarodowych zawodach matematyczno-fizycznych Náboj Junior. Zajęli 
trzecie miejsce w Polsce i 35 miejsce wśród wszystkich 686 drużyn startujących z Czech, Słowacji i Polski.



NASI STYPENDYŚCI
• 13 października Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 STO.

Stypendia otrzymali:
→ Natalia Stryczek
→ Mateusz Uhruski
→ Mikołaj Bożętka
→ Maja Gąsiorowska
→ Szymon Mikoś

• 13 października Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe dla uczniów Społecznego Gimnazjum nr 3 STO.
Stypendia otrzymali:

→ Małgorzata Procka
→ Gabriela Światłowska
→ Karolina Mazurek
→ Maja Drząszcz
→ Karolina Bałabuch
→ Milena Karcz
→ Anastazja Gumulińska

• Zarząd Główny STO przyznał stypendium z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. Edwarda Wieczorka „STO-wskie Talenty”. 
Stypendia otrzymali:

→ Urszula Obirek
→ Mikołaj Gosztyła

• Zarząd Główny STO przyznał stypendium socjalne z Funduszu Stypendialnego Zarządu Głównego STO im. Edwarda Wieczorka, 
stypendium otrzymało 4 uczniów

http://naukawpolsce.pap.pl/spoleczenstwo/news,395448,rusza-glosowanie-na-stypendium-z-wyboru.html
http://naukawpolsce.pap.pl/spoleczenstwo/news,395448,rusza-glosowanie-na-stypendium-z-wyboru.html


AKCJE CHARYTATYWNE

• 30 września - udział kilkunastu uczniów gimnazjum w zbiórce żywności wraz z „Bankiem Żywności”

• uczniowie podczas trwania zebrań z rodzicami tradycyjnie zorganizowali kiermasz – tym razem cała 
zebrana kwota zasiliła konto Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Księdza Józefa Tischnera – łącznie 
zebrano kwotę 476,25 zł

• w dniu 27 listopada uczniowie klasy IV pod opieką pani Magdaleny Ludwig przeprowadzili w szkole 
akcje charytatywną „Świąteczne Kartki Dobroczynne” na rzecz Stowarzyszenia SURSUM CORDA, 
całkowita kwota ze sprzedaży kartek bożonarodzeniowych zasili konto fundacji - łącznie zebrano 127 zł 

• całoroczna zbiórka baterii w ramach ekologicznego wolontariatu

• całoroczna zbiórka zakrętek plastikowych

• całoroczna zbiórka odzieży na potrzeby Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera



szkolny konkurs na projekt logo szkolnego koła wolontariatu
ROZSTRZYGNIĘTY

Autorką zwycięskiego projektu jest uczennica klasy VI szkoły podstawowej SABINA GRYGLEWSKA. 

Przyznano trzy wyróżnienia dla:

• IGNACEGO KORTY – uczeń klasy V SP 

• KAROLINY KULESZY – uczennica klasy II SP 

• EMILII ZIOŁO – uczennica klasy IV b SP 




