Dni Otwarte w naszym gimnazjum
W dniu 24.03.2014r. szóstoklasiści z przeworskich szkół podstawowych
odwiedzili nasze gimnazjum w ramach Dni Otwartych Szkoły. Mieli okazję obejrzeć
sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły, halę sportową, a także spotkać się
i porozmawiać z uczniami.
Zorganizowane Dni Otwarte były odpowiedzią na potrzeby szóstoklasistów,
które Dyrekcja Szkoły zaobserwowała w poprzednich latach w trakcie rekrutacjiuczniowie, składając podania, chcieli obejrzeć szkołę, czegoś się o niej dowiedzieć.
Szóstoklasiści przyszli do naszej szkoły ze swoimi wychowawcami. Jako pierwsi
odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie klasy VI ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 2.
Wizyta w gimnazjum rozpoczynała się krótkim spotkaniem z Dyrekcją szkoły,
następnie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego: Zuzanna Piróg, Sylwia Mroszczyk,
Weronika Stącel, Anna Balawender, Jakub Bogusz, Wojciech Trelka, Dorian Telega,
Marcin Buczek oprowadzali naszych gości po budynku, mówili o szkole, udzielali
odpowiedzi na pytania.
Na pamiątkę wizyty w gimnazjum szóstoklasiści otrzymali drobny upominek –
zakładkę do książki oraz zaproszenie dla rodziców na Dzień Otwarty 27.03.2014r.
Dzień Otwarty – 27.03 - dla szóstoklasistów i ich Rodziców podzielony był na
dwie części. W pierwszej nasi goście mieli możliwość obejrzenia szkoły
i rozmowy z nauczycielami, drugą część stanowiło spotkanie społeczności gimnazjum
z szóstoklasistami i ich Rodzicami na szkolnym holu. Jego celem było przedstawienie
nauczycieli i oferty edukacyjnej gimnazjum.
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor stwierdziła, że jesteśmy bardzo dobrą
szkołą a ocenę tę argumentowała wynikami egzaminu gimnazjalnego, które Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie określa jako wysokie i bardzo wysokie.
Systemowy ranking MEN – Edukacyjna Wartość Dodana wskazuje, że plasujemy się
w obszarze „Szkoła Sukcesu”. Potwierdza to również Raport z całościowej ewaluacji
zewnętrznej dokonanej przez pracowników Kuratorium Oświaty. Wyniki uzyskane
przez nasze gimnazjum kształtują się na poziomie A i B, czyli na bardzo wysokim
i wysokim poziomie wypełniania wymagań przez szkołę. Z treścią Raportu oraz
wszystkimi osiągnięciami można zapoznać się na stronie internetowej gimnazjum.
Pani Dyrektor przedstawiając nauczycieli stwierdziła, że pracuje tu wysoko
wyspecjalizowana i przestrzegająca wysokich standardów kadra pedagogiczna.
Każdego ucznia staramy się traktować indywidualnie. Oferujemy naszym
gimnazjalistom różnorodne zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań
i przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze, a także konsultacje dla
uczniów. Organizujemy profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Nasi uczniowie osiągają sukcesy w licznych konkursach i zawodach
sportowych różnego szczebla – ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych,
kuratoryjnych. Sukcesy finalistów i laureatów konkursów kuratoryjnych eksponujemy
na tablicach informacyjnych w holu szkoły. Tradycją szkoły jest także prowadzenie
Księgi Zasłużonych Uczniów.

Sukcesy sportowe uczniów potwierdzają liczne puchary wyeksponowane
w gablotkach na parterze szkoły.
Pani Dyrektor mówiła również o uzyskanym przez nasze gimnazjum tytule
„Szkoła Odkrywców Talentów”. Jest on potwierdzeniem różnorodnych działań na
rzecz uczniów – m.in. realizowanych innowacji pedagogicznych, indywidualnych
programów nauki dla uczniów zdolnych, bogatej oferty zajęć sportowych, działającej
grupy wolontariackiej, propagowanie wiedzy o regionie „Moja Mała Ojczyzna”,
Warsztaty Teatralno – Muzyczne, Szkolny Klub Pro Life i inne.
Nasza szkoła dba również o kontakt z rodzicami. Oprócz tradycyjnych spotkań
klasowych organizujemy co miesiąc konsultacje dla rodziców, podczas których mają
oni okazję spotkać się i porozmawiać z wszystkimi nauczycielami uczącymi dziecko.
Dzięki takiej formie współpracy łatwiej jest zorganizować uczniom pomoc adekwatną
do ich potrzeb.
Na zakończenie Pani Dyrektor wyraziła przekonanie, że jesteśmy w stanie
spełnić oczekiwania Rodziców szóstoklasistów wobec dalszego kształcenia ich dzieci.
Zaznaczyła, że jesteśmy otwarci na sugestie i wszelkie podpowiedzi.
Dzień Otwarty Szkoły był również okazją do zaprezentowania uzdolnionych
gimnazjalistów. Zespół wokalny przygotowany przez panią Aldonę Młynarczuk
wykonał 2 piosenki – „Rebeka” i „Być kobietą”.
Uczennica klasy 3b Anna Balawender wykonała w języku angielskim piosenkę
z repertuaru Adel pt. „Rolling in the deep”, którą zdobyła wyróżnienie w konkursie
„Bądź Poliglotą”.
Sylwia Mroszczyk z klasy 3a i Klaudia Walanus z klasy 2e mistrzowsko
zaprezentowały wiersz w języku niemieckim „Der Handschuh”, który przyniósł im
tytuł laureata we wspomnianym wcześniej konkursie.
Jakub Bogusz z klasy 3c zaśpiewał piosenkę „Drogi”, która była częścią apelu z okazji
Narodowego Dnia Życia.
Ostatnią część spotkania stanowiła „Biesiada” w wykonaniu uczniów z Warsztatów
Teatralno – Muzycznych przygotowanych przez panie Sabinę Cieślak, Justynę
Dawidowicz, Jagodę Magoń.
Gościem honorowym Dnia Otwartego była pani Burmistrz Maria Dubrawska –
Lichtarska, która w swoim wystąpieniu powiedziała wiele dobrych słów o szkole,
o pracy nauczycieli oraz o sukcesach naszych uczniów.
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