
Biuletyn Informacyjny 

Gimnazjum im. św. Franciszka 

z Asyżu w Teresinie 

     rok szkolny 2013/2014 
 
 
Adres Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie 

 Aleja XX- lecia 2 

 96- 515 Teresin 

Telefon:  (046) 861 37 35 

Fax: (046) 861 44 94, 861 32 14 

Strona internetowa: www.teresin.hekko.pl 

E-mail: teresin@adres.pl 

 

 

Misja szkoły 
 Gimnazjum w Teresinie rozpoczęło działalność 01.09.1999 

roku. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy.  

Głównym naszym celem jest wypracowanie pomiędzy rodziną a szkołą 

wspólnego modelu wychowania dziecka. Nasza koncepcja pracy oparta 

jest na partnerstwie (a jednocześnie na poczuciu bezpieczeństwa, 

tolerancji, otwartości na środowisko, podwójnej podmiotowości, 

kompromisie). Szczególnie istotna jest dla nas troska o wszystkie 

podmioty przy zachowaniu prawa do wolności.  

W naszej pracy kierujemy się otwartością na zmiany oraz otwartością 

na innych.  

Naszymi drogowskazami są: szacunek  dla drugiego człowieka, 

otwartość na jego potrzeby oraz  odpowiedzialność za powierzone 

zadania. Jesteśmy dumni, że  potrafimy twórczo współdziałać, 

konsekwentnie dążyć do bycia jak najlepszym i cieszyć się 

z odnoszonych sukcesów. 
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Szanowni  Państwo, 
 Wasze dzieci rozpoczęły kolejny etap edukacyjny. Nowa szkoła, 

nowi koledzy, nowe wymagania, a więc i pewne obawy, czy uda się 

wszystkiemu sprostać? 

Możecie być przekonani, że w każdej sytuacji będziemy Państwa 

wspierać i pomagać w rozwiązywaniu problemów. Wychowanie dzieci 

należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym 

względzie istotne wsparcie. Mamy nadzieję, że współpraca i wzajemne 

zrozumienie będą inspiracją dla nas i dla Państwa. Liczymy na 

systematyczny i aktywny udział w zebraniach. Zapraszamy na 

indywidualne rozmowy w sprawach wychowawczych i dydaktycznych. 

Oczekujemy pomocy w organizowaniu wycieczek, imprez szkolnych 

i zawodów sportowych.  

 Wspólnie zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla 

ucznia otoczenie. Chrońmy młodzież przed przemocą fizyczną, 

psychiczną i używkami. Budujmy poczucie bezpieczeństwa. 

 Nasze gimnazjum prowadzi szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych, 

dzięki którym młodzież uczy się zaangażowania, współpracy, 

aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, 

wolontariatu oraz może rozwijać swoje pasje i talenty. 

Indywidualne podchodzenie do potrzeb ucznia, to dewiza naszego 

gimnazjum. W każdym  bowiem uczniu drzemie talent, każdy ma inne 

potrzeby rozwojowe i możliwości.  

W bieżącym roku szkolnym, aby sprostać oczekiwaniom 

młodzieży i rodziców, wydłużyliśmy czas pracy świetlicy szkolnej. 

Uczniowie mają możliwość korzystania z tanich obiadów.  

 Pamiętajmy także, że w pracy wychowawczej z młodym 

człowiekiem najważniejsza jest konsekwencja w stosowaniu przyjętych 

reguł. Równie ważne są dobre relacje z dziećmi zbudowane na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

 Liczymy na Państwa życzliwość, pomoc i współpracę. Razem 

osiągniemy więcej i zrealizujemy nasze plany. 
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Terminy zebrań z rodzicami 

 
Zebranie ogólne 
w klasach 
 

09.09.2013 kl. I godz.1730
 

 kl. II-III godz.1900
 

Zebranie - 
indywidualne 
rozmowy 
z nauczycielami 
przedmiotów 

29.10.2013 godz. 1800-2000
 

Zebranie ogólne w 
klasach+ 
indywidualne 
rozmowy 
z nauczycielami 

12.12.2013 kl. I godz. 1730
 

kl. II– III godz. 1830
 

Zebranie ogólne 
w klasach 

23.01.2014 kl. I godz. 1730
 

kl. II– III godz. 1830
 

Zebranie - 
indywidualne 
rozmowy 
z nauczycielami 
przedmiotów 
 

08.04.2014 godz. 1800-1930
 

Zebranie ogólne w 
klasach+ 
indywidualne 
rozmowy 
z nauczycielami 

27.05.2014 kl. I godz. 1730
 

kl. II– III godz. 1830  
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Pracownicy szkoły: 
Nauczyciele 

 

Joanna Kornacka_____________ dyrektor 

Małgorzata Staniaszek_________ wicedyrektor, język polski 
Anna Rękawek_______________pedagog 
Magdalena Andrzejewska______ język niemiecki 
Bożena Bęzel________________ fizyka 
Zbigniew Biederka____________ język polski 
Beata Ciszewska_____________ język niemiecki  
Jolanta Daczko_______________ matematyka 

Tomasz Daczko______________ język polski 
Agnieszka Gacka_____________ wychowanie fizyczne 

Marcin Jabłoński_____________  wychowanie fizyczne 

Agnieszka Jaworska __________ historia, wychowanie do życia 
 w rodzinie 

Robert Jędrzejewski___________ muzyka, plastyka, informatyka 

Klaudia Kantorska_____________ język polski 
Renata Kazusek______________ religia 
Małgorzata Kaźmierczak _______ biblioteka  
Małgorzata Koncewicz _________ język angielski 
Grzegorz Krupa_______________matematyka 

Monika Miazgowska___________ matematyka, informatyka 
Sylwia Nowacka______________ wychowanie fizyczne 

Jacek Odolczyk ______________ informatyka  
O. Karol Olborski_____________ religia 

Krystyna Osówniak____________ język niemiecki 
Joanna Pąk__________________ biologia 

Marzena Pietz________________ język polski 
Beata Pożarska_______________ psycholog 
Anna Szczepanik_____________ chemia, język angielski  
Sylwia Stolińska ______________język angielski 
Piotr Szlachetko______________ wos, historia 

Anna Trela-Skupińska_________ chemia  
Hanna Turczyńska____________ geografia  
Sabina Walczak______________ wychowanie fizyczne 
Jolanta Benedykczak__________ świetlica, bibliteka 
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WWYYCCHHOOWWAAWWCCYY      KKLLAASS  

  

KKll..  II  AA    MMaarrzzeennaa  PPiieettzz    

KKll..  II  BB    AAggnniieesszzkkaa  JJaawwoorrsskkaa  

KKll..  II  CC    TToommaasszz  DDaacczzkkoo  

KKll..  II  DD  RRoobbeerrtt  JJęęddrrzzeejjeewwsskkii  

KKll..  II  EE    HHaannnnaa  TTuurrcczzyyńńsskkaa  

KKll..  IIII  AA    JJoollaannttaa  DDaacczzkkoo      

KKll..  IIII  BB    BBeeaattaa  PPoożżaarrsskkaa  

KKll..  IIII  CC    AAnnnnaa  TTrreellaa--  SSkkuuppiińńsskkaa    

KKll..  IIII  DD    JJooaannnnaa  PPąąkk  

KKll..  IIII  EE      KKllaauuddiiaa  KKaannttoorrsskkaa    

KKll..  IIII  FF    BBoożżeennaa  BBęęzzeell    

KKll..  IIIIII  AA  AAggnniieesszzkkaa  GGaacckkaa    

KKll..  IIIIII  BB  GGrrzzeeggoorrzz  KKrruuppaa    

KKll..  IIIIII  CC  MMoonniikkaa  MMiiaazzggoowwsskkaa    

KKll..  IIIIII  DD  PPiioottrr  SSzzllaacchheettkkoo    

KKll..  IIIIII  EE  SSyyllwwiiaa  NNoowwaacckkaa  

KKll..  IIIIII  FF  MMaałłggoorrzzaattaa  KKoonncceewwiicczz 

 

 

Pracownicy administracji 

Anna Grzesiuk-księgowość 

Agnieszka Kopiec 

Dorota Fabiszak - sekretariat 

 

Pracownicy obsługi 
 

Małgorzata Matejka 

Elżbieta Zimna 

Lucyna Rojewska  

Teresa Zgoda 

Jolanta Witte 

Józef Dylicki  

 

 

Pedagog –p. Anna Rękawek 

Poniedziałek  godz. 8.00 – 12.30 

Wtorek godz. 10.00 – 15:15 

Środa godz. 8.00 – 11.30 

Czwartek  godz. 10.30 – 15.15 

Piątek  godz. 9.30 – 13.30 
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Psycholog– p. Beata Pożarska  

 

Poniedziałek  godz. 12.15 – 16.15 

Wtorek godz. 8.45 – 13.45   

Środa godz. 8.45 – 15.15 

Czwartek  godz. 8.45 – 12.15 

Piątek  godz. 8.45 – 9.45, 10.35-14.35 

Jest możliwość umówienia się Rodzica z psychologiem poza wyznaczonymi 

godzinami (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 
  

DDZZWWOONNKKII  

1. 8 
00

 – 8 
45

 

2. 8 
55

 – 9 
40

 

3. 9 
50

 – 10 
35

 

4. 10 
55

 – 12 
40 

5. 12 
50

 – 13 
35

 

6. 13 
45

 – 13 
30

 

7. 13 
40

 – 14 
25

 

8. 14 
30

 – 15 
15

 

9. 15 
20

 – 16 
05

 

10. 16 
10

 – 16 
55

 

 

DNI, W KTÓRE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY 

 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

4 październik – Dzień Patrona  

14  października  -  Dzień Edukacji Narodowej 

8  listopada  -  Święto Niepodległości 

20 grudnia  -  Boże Narodzenie 

16 kwietnia   -  Wielkanoc 

30 kwietna  -  Święto Konstytucji 3 Maja 

27 czerwca  -  Koniec Roku Szkolnego 2013/14 
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Biblioteka 

 Poniedziałek 8:30-14:30 

 Wtorek 8:00-14:30 

 Środa 8:30-14:30 

 Czwartek 8:00-14:30 

 Piątek 8:00-14:30 

 

Zajęcia sportowe rok szkolny 2013/2014 
 

SKS   p. nożna pn., wt. S. Nowacka 

SKS  p. ręczna wt., czw. S. Walczak 

SKS  p. koszykowa pn. M. Jabłoński 

SKS  p. siatkowa śr. A. Gacka 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA S. Nowacka 

Koła zainteresowań rok szkolny 2013/2014 
-TEATR ,,SŁOWO” T. Daczko 

-ZESPÓŁ WOKALNY  R. Jędrzejewski 

-KOŁO POLONISTYCZNE T. Daczko 

-KOŁO INTERNETOWE J. Odolczyk 

-KOŁO INFORMATYCZNE J. Odolczyk 

-KOŁO MATEMATYCZNE  J. Daczko 

-KOŁO MATEMATYCZNE  M. Miazgowska 

-KOŁO MATEMATYCZNE  G. Krupa 

-KOŁO CHEMICZNE A. Trela-Skupińska 

-KOŁO FIZYCZNE B. Bęzel 

-KOŁO BIOLOGICZNE J. Pąk 

-KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO  M. Koncewicz 

-KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO  S. Stolińska 

-KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO  B. Ciszewska 

-KOŁO POLONISTYCZNE M. Staniaszek 
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-KLUB OBYWATELSKI P. Szlachetko 

-KOŁO WOS P. Szlachetko 

-KOŁO GEOGRAFICZNE H Turczyńska 

-KOŁO BIBLIJNE R. Kazusek 

-KOŁO HISTORYCZNE A. Jaworska 

-KOŁO HISTORYCZNE P. Szlachetko 

-KOŁO MUZYCZNO RELIGIJNE o. K Olborski 

-KOŁO FILOZOFICZNE Z. Biederka 

 

Zajęcia wyrównawcze 
MATEMATYKA  M. Miazgowska 

MATEMATYKA   J. Daczko 

MATEMATYKA  G. Krupa 

CHEMIA A. Trela-Skupińska 

GEOGRAFIA H. Turczyńska 

JĘZYK ANGIELSKI S. Stolińska 

JĘZYK ANGIELSKI M. Koncewicz 

JĘZYK ANGIELSKI A. Szczepanik 

JĘZYK NIEMIECKI K. Osówniak 

JĘZYK NIEMIECKI M.Andrzejewska 

JĘZYK NIEMIECKI B. Ciszewska 

HISTORIA A. Jaworska 

JĘZYK  POLSKI T. Daczko 

JĘZYK  POLSKI K. Kantorska 

FIZYKA B. Bęzel 

BIOLOGIA J .Pąk 
  

 

Ponadto odbywają się dla wyznaczonych uczniów zajęcia 

wyrównawcze i zajęcia rozwijające zdolności w zamkniętych 

grupach pomocy psychologiczno pedagogicznej 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM 

IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE 

ROK SZKOLNY 2013/2014 
 

Program wychowawczy to zaplanowana praca nad formowaniem 

osobowości młodego człowieka. Podstawowym i naturalnym środowiskiem 

społecznym dziecka jest rodzina. To rodzice powinni zapewnić swojemu 

dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski i równowagi emocjonalnej. 

Również w rodzinie dziecko poznaje, czym są patriotyzm, dobro, 

sprawiedliwość, życzliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także uczy 

poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych. Rodzice 

wprowadzają dziecko w życie społeczne, w świat kultury i wartości 

moralnych. Pierwotne i największe prawo do wychowania swoich dzieci 

posiadają rodzice, których szkoła wspiera w ich dziele.  

Podstawowym celem naszego gimnazjum  jest wspomaganie 

w rozwoju osobowym ucznia we wszystkich płaszczyznach, 

tj. intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym 

i duchowym. Nasza szkoła stwarza możliwości prowadzące uczniów 

w kierunku dociekania prawdy oraz osiągnięcia świadomości życiowej. 

Uznajemy kształcenie, wychowanie i opiekę jako integralną całość. Dbamy 

o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy. Kształtujemy 

samodzielność w działaniu oraz poczucie odpowiedzialności za siebie, innych 

i otaczający nas świat. Rozwijamy dociekliwość poznawczą, poszukiwanie 

piękna, dobra i prawdy. Pragniemy przygotować naszych uczniów do 

uczestnictwa w życiu społecznym. Stosujemy zasady demokracji, 

sprawiedliwości i wolności w duchu tolerancji. Wspieramy i propagujemy 

rozwój fizyczny i zdrowy styl życia. W swojej pracy pamiętamy o integracji 

z lokalnym środowiskiem społecznym. Zapewniamy naszym uczniom 

równość szans, sprawiedliwe, życzliwe traktowanie, uwzględniające 

możliwości dziecka. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania 

w zintegrowanej Europie. Stwarzamy możliwość rozwoju zainteresowań 

i zdolności. Niesiemy pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności 

w nauce. Tworzymy warunki do twórczej pracy nauczycieli i uczniów. 

Pomagamy uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej 

dalszego kształcenia.  

   Nasz wychowanek, to człowiek, który nie musi, ale chce się rozwijać. 

W swojej pracy wychowawczej dążymy do tego, by nasz absolwent posiadał 
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poczucie własnej wartości na tyle silne, by móc  w pełni wykorzystać 

potencjał intelektualny. To on będzie motorem postępu, kreatywny, odporny 

na stres, szczęśliwy.  

 Podstawę naszych działań stanowi zbiór fundamentalnych wartości, 

jakimi są: prawda, uczciwość, tolerancja, patriotyzm, szacunek, godność, 

altruizm, lojalność, odwaga cywilna, odpowiedzialność.  

 

ZADANIA SZKOŁY 

- Wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, rozbudzenie jego dociekliwości, 

samodzielności i wykorzystania własnych talentów; 

- Wspieranie rozwoju moralnego, emocjonalnego i duchowego ucznia; 

- Kształcenie postaw samodzielności i niezależności ucznia; 

- Wychowanie patriotyczne i obywatelskie, kształtowanie szacunku dla 

tradycji i historii; 

- Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów; 

- Dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne – promocja zdrowia; 

- Przygotowanie do właściwego wyboru dalszej drogi edukacyjnej; 

- Rozwijanie kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie 

z zasobów cyfrowych; 

- Zintegrowanie oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, poprzez 

ścisłą współpracę z rodzicami, samorządem terytorialnym, organizacjami 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
 

 NASZ OBSOLWENT TO NIE TYLKO TWÓRCZY, BOGATY 

W WIEDZĘ PRZYSZŁY PRACOWNIK , ALE PRZEDE WSZSYTKIM 

SZLACHETNY, HONOROWY. UCZCIWY, DOBRY CZŁOWIEK, ODDANY 

PRZYJACIEL. WIE, W KTÓRĄ STRONĘ IŚĆ, BY DOŚWIADCZYĆ 

SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA. 

 

 Wszystkie działania wychowawcze są systematycznie monitorowane 

i oceniane. Dokonują tego nauczyciele po zapoznaniu się z wnioskami 

i sugestiami uczniów i rodziców. Wspólne spotkania i dyskusje nauczycieli, 

uczniów i rodziców w trakcie codziennej pracy to najważniejsze źródła 

informacji o tym, co nam się udaje, co przynosi zadowalające efekty, a nad 

czym nadal trzeba się zastanawiać i poszukiwać skuteczniejszych rozwiązań. 
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Szanowni Rodzice! 

 
W naszym kraju stale wzrasta liczba uczniów niećwiczących 

na lekcjach wychowania fizycznego. Spowodowane jest to różnymi 

aspektami, zarówno zdrowotnymi jak i zwykłą niechęcią do ruchu 

i lenistwem. Nauczyciele wychowania fizycznego zwracają się 

do Państwa z apelem o pomoc w motywacji dzieci do czynnego udziału 

w zajęciach ruchowych, docenianiu starań, postępów i sukcesów 

sportowych. Prosimy, aby Państwo dobrze przemyśleli każdą decyzję 

o wypisaniu dziecku zwolnienia z ćwiczeń na lekcji. Niedyspozycja, 

lekkie przeziębienie nie są powodem do niećwiczenia. Zajęcia 

prowadzone są przez specjalistów, pozytywnie nastawionych do 

potrzeb dzieci. W przypadku złego samopoczucia uczeń nie jest 

zmuszany do większego wysiłku, wystarczy, że fakt ten zgłosi 

nauczycielowi. Zajęcia powinny być dla dziecka przyjemnością, 

możliwością rozładowania energii, uaktywnienia organizmu po wielu 

godzinach spędzonych w ławce. 

W ciągu semestru uczeń może przynieść zwolnienie 

od rodziców, które obejmuje 5 jednostek lekcyjnych. Kolejne 

wymagane będą od lekarza. Może również zgłosić 1 nieprzygotowanie. 

Kolejne traktowane są jako ocena niedostateczna. Na lekcjach 

obowiązuje strój sportowy- biała koszulka i ciemne, sportowe spodenki 

oraz buty sportowe, koniecznie z jasną podeszwą. Brak któregoś 

z elementów stroju traktowany jest jako nieprzygotowanie. 

W szkole organizowane są SKS-y od poniedziałku do czwartku 

w godz. 14.30- 16.00 oraz gimnastyka korekcyjna prowadzona przez 

osobę z uprawnieniami.  

Zachęcamy Państwa do współpracy, pomocy oraz konsultacji 

w razie jakichkolwiek wątpliwości. 

 

                           Nauczyciele wychowania fizycznego  
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 
02.09.2013r. Rozpoczęcie rocznych zajęć  

 dydaktyczno – wychowawczych 

23- 31.13.2013r. Zimowa przerwa świąteczna 

17.02 - 02.03.2014r. Ferie zimowe 

17.04 - 22.04.2014r. Wiosenna przerwa świąteczna 

23.04.2014r. godz. 9
00

 Egzamin gimnazjalny 

środa cz. Humanistyczna 

 -z zakresu historii i wiedzy  

 o społeczeństwie godz. 9:00 

 -z zakresu języka polskiego 11:00 
 

24.04.2014r. godz. 9
00

 Egzamin   gimnazjalny  

czwartek cz. matematyczno – przyrodnicza 

 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

  ( biologia, chemia, fizyka, geografia)godz. 9:00 

 - z zakresu matematyki godz. 11:00 
 

25.04.2014r. godz. 9
00

 Egzamin   gimnazjalny  

piątek część z języka obcego nowożytnego 

 - na poziomie podstawowym godz. 9:00 

 - na poziomie rozszerzonym godz. 11:00 

02.06.2014r. g. 9
00

 Termin dodatkowego egzaminu  

poniedziałek gimnazjalnego cz. humanistyczna 
 

03.06.2014r. g. 9
00

  Termin dodatkowego egzaminu  

wtorek gimnazjalnego  cz. matematyczno – przyrodnicza 
 

05.06.2014r. godz. 9
00

 Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego 

czwartek  część z języka obcego nowożytnego 
 

27.06.2014r.  Zakończenie rocznych zajęć  

 dydaktyczno - wychowawczych 
 

28.06. - 31.08.2014r.  Ferie letnie 
 


