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GIMNAZJALNIK
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM W DĘBOWCU NA ROK 

SZKOLNY 2013/2014
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i w miarę wolnych miejsc uczniów spoza obwodu.
2. Uczniowie przyjmowani są do klasy pierwszej gimnazjum na podstawie pisemnego wniosku złożonego w terminie od 16 kwietnia do 

23 maja 2013 r.
3. Druki wniosków przyjęcia uczniów do szkoły można odbierać w sekretariacie gimnazjum lub w sekretariatach szkół podstawowych na 

terenie gminy albo pobrać ze strony internetowej gimnazjum: www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl.
4. Uczniowie składają w sekretariacie gimnazjum do 2 lipca 2013 r. następujące dokumenty:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
Do dokumentów należy dołączyć 1 zdjęcie.

5. Gimnazjum ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej 5 lipca 2013 r.
6. W przypadku, kiedy liczba kandydatów spoza obwodu szkolnego przekracza liczbę wolnych miejsc w gimnazjum, podstawowym kryte-

rium decydującym o przyjęciu są oceny wykazane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki zewnętrznego spraw-
dzianu przeprowadzonego w klasie VI.

POMAGANIE
JEST FAJNE!

 
Obojętność, znieczulica, bezduszność, brak wrażliwości 

na krzywdę drugiego człowieka – o takich zjawiskach słyszymy co-
dziennie w telewizji, radiu, czytamy w porannej gazecie i zastana-
wiamy się – dokąd właściwie zmierza ten świat?  Rzeczywistość, 
która nas otacza nastawiona jest na dążenie do celu „za wszelką 
cenę” – liczy się przede wszystkim pieniądz i własna wygoda. W 
tym pędzie, który jest nieodłącznym elementem naszego życia we 
współczesnym świecie, bardzo często znika nam z oczu drugi czło-
wiek i jego potrzeby. Często mówi się o tym, że „znieczulica” stała 
się chorobą społeczną – czy w takim właśnie społeczeństwie chce-
my żyć?

Młodzież Gimnazjum w Dębowcu z Samorządem Uczniowskim na czele postanowiła 
wziąć sprawy w swoje ręce i w miarę możliwości zacząć zmieniać ten smutno przedstawiający 
się obraz. Jak? Pomysłów młodym ludziom nie brakuje! Ich uwagę przyciągnął Program Chary-
tatywno-Ekologiczny „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” Z pewnością wielu z 
nas zauważyło rozstawione w różnych miejscach (również publicznych) pojemniki z charakte-
rystyczną naklejką „Tutaj wrzuć swoją zakrętkę”. Wielu zastanowiło się może, „ale po co”? Śpie-
szymy z wyjaśnieniem. Program „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” polega na 
zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z naszego środowiska. Zebrane zakrętki trafiają do firm recyklingowych, które za skup surowca 
wpłacają określony ekwiwalent pieniężny na subkonta niepełnosprawnych dzieci założone w  Fundacji Bez Tajemnic. Pieniądze uzyskane w 
Programie w 100% przeznaczane są  wyłącznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. A zatem czy warto? Oczy-
wiście, że tak! A jaka to duma zobaczyć na oficjalnej stronie Programu www.zakretki.info nazwę naszego Gimnazjum na liście pomagają -
cych!

Nasza młodzież nie zapomniała również o najuboższych dzieciakach z naszej gminy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia samorząd 
ogłosił zbiórkę prezentów w ramach szkolnej akcji „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele naszej szkoły 
spisali się doskonale – jak na prawdziwych „Mikołajów” przystało. Przyniesiono słodycze, zabawki, przybory szkolne, kolorowanki i wiele 
innych, wywołujących uśmiech na twarzy podarków. Paczki powędrowały do kilku rodzin a przedstawicielkami Mikołajowego Zespołu Wrę-
czającego Gimnazjum, zostały uczennice klasy 3B – Anna Trombik i Anna Greń.

Można byłoby pomyśleć, że to już koniec pomagania w wykonaniu gimnazjalnej młodzieży, ale nic bardziej mylnego. Uczniowie, 
jak co roku wzięli udział w akcji „Góra Grosza” - jest to akcja przeprowadzana na rzecz rodzinnych domów dziecka i innych placówek opie -
kuńczo – wychowawczych. Po raz pierwszy również w naszej szkole ruszyła akcja pod nazwą „Pełna miska dla schroniska”. Jak łatwo można 
się domyślić, adresatem tej ostatniej zostały czworonogi cieszyńskiego schroniska dla psów „Azyl”. Zebrano karmę, zabawki a także koce dla 
psiaków, aby także im żyło się troszkę lepiej.

Czy zatem znieczulica zagościła już w Dębowcu? Jeżeli tak, to omija nasze gimnazjum, gdzie Samorząd Uczniowski i młodzież po-
kazała już niejednokrotnie, że obchodzi ich los innych a pomaganie nie jest takie trudne. Pamiętajmy, że „nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby 
nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.

Iwona Wiencek-Machała
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ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013/2014
Śląski Kurator Oświaty ustalił zasady i terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2013/2014. Uczniowie gimnazjum w wojewódz -

twie śląskim  wybierają szkołę, korzystając ze scentralizowanej rekrutacji elektronicznej na stronie https://slaskie.edu.com.pl i w terminie 
od 13 maja do 25 czerwca 2013r składają dokumenty do wybranej szkoły. Do 28 lutego 2013r. szkoły ponadgimnazjalne podają informację o 
kryteriach i warunkach przyjęć do poszczególnych oddziałów. Każdy uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły zgodnie ze swoimi zain-
teresowaniami i uzdolnieniami, a następnie z oferty tych szkół układa listę klas w których chciałby kontynuować naukę. W podanym termi-
nie składa dokumenty wygenerowane w systemie elektronicznym do szkoły pierwszego wyboru, a następnie w terminie od 28 czerwca do 1 
lipca 2013r, do godziny 15.00 dostarcza do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i 
zaświadczenia o szczegółach wyniku egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie ubiegający się o miejsca w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe muszą również załączyć zaświadczenie lekarskie oraz umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia 
umowy o pracę w celu przygotowania do zawodu z dniem 1 września 2013r..

5 lipca 2013r., do godziny 10.00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych kandydatów z podziałem na oddziały. Następnie do 9 
lipca 2013r., do godziny 10.00 kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i 10 lipca 2013r., do godziny 10.00 
szkoły ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz podają informacje o wolnych miejscach. Do szkół dysponujących wolnymi miej-
scami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2013r., kiedy nastąpi zakończenie rekrutacji do wszystkich szkół.

Podczas rekrutacji osiągnięcia uczniów przeliczane są na punkty. Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 200 punktów, po 100 
punktów za świadectwo i wyniki egzaminu. Szczegóły przeliczania ocen, wyników i osiągnięć na punkty oraz wszystkie szczegóły dotyczące 
rekrutacji umieszczone są stronie internetowej gimnazjum (http://www.gimnazjum.debowiec.cieszyn.pl/).

Barbara Szczypka

PODSUMOWANIE WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Nasi uczniowie, jak co roku, wzięli udział w szkolnych eliminacjach Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Dziesięcioro uczniów 
przeszło pierwszą próbę i zakwalifikowało się do drugiego etapu. Po intensywnych przygotowaniach w styczniu odbyły się kolejne elimina-
cje, które wyłoniły dwie finalisty: Anetę Herczyk i Paulinę Sławińską.
Poniższa tabela przedstawia udział uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i ich osiągnięcia.

Etap szkolny Ilość Etap rejonowy Etap wojewódzki

Język polski 4 Aneta Herczyk
Karolina Legierska -------------

Język angielski 8 Karolina Legierska -------------
Język niemiecki 4 ------------- -------------

Historia 8 ------------- -------------
Wiedza o społeczeństwie 13 Aneta Herczyk Aneta Herczyk

Geografia 9
Agnieszka Pydych
Paulina Sławińska

Agata Szpin
Paulina Sławińska

Chemia 2 Aneta Herczyk 
Paulina Sławińska Paulina Sławińska

Matematyka 13 Adam Borkała -------------
Biologia 2 ------------- -------------
Fizyka 4 ------------- -------------

KONKURSY 
BIBLIJNE

12  uczniów  uczęszczają-
cych  na  religię  katolicką 
wzięło udział w Konkursie 
biblijnym, a do etapu rejo-
nowego  zakwalifikowały 
się:  Aneta Herczyk,  Anna 
Pietrzyk i Paulina Sławiń-
ska.  9  uczniów  spośród 
uczęszczających na religię 
ewangelicką  przystąpiło 
do konkursu Sola Scriptu-
era, a w etapie rejonowym 
znaleźli  się:  Tomasz  Bo-
chenek, Joanna Chwastek, 
Weronika Czudek i Marta 
Żwak.

Aleksandra Wigłasz

MIEJSCE PAMIĘCI NARODOWEJ – „DOCLE”
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„ZWYKŁY – NIEZWYKŁY BOHATER” – CZYLI SPOTKANIE 
Z     JANUSZEM ROKICKIM  

Na początku wydawało się, że będzie to spotkanie, jakich wiele – przyjdzie pan, opowie co 
nieco o swoim życiu, a my albo coś z tego zapamiętamy, albo i nie.

No i przyszedł pan – szczerze mówiąc, niewielu z nas słyszało o kimś, kto nazywa się 
Janusz Rokicki i czym właściwie się zajmuje. Ktoś powiedział, że to paraolimpyjczyk, że nie ma nóg 
– no i wyobraźnia zaczęła działać, bo właściwie, jeżeli ktoś nie ma nóg, to jak może „przyjść” (a tak 
dokładnie, to sam przyjechać samochodem) i jeszcze na dodatek odnosić jakieś sukcesy na tak wiel-
kiej imprezie sportowej, jaką jest paraolimpiada?

Historia,  którą  opowiedział  nam  pan  Janusz,  przekroczyła  nasze  oczekiwania  i  tak 
naprawdę otworzyła nam oczy. Często widząc osobę niepełnosprawną na ulicy, myślimy sobie – oj,  
jaki on biedny, ja bym nie umiał tak żyć i litujemy się – tymczasem osoby niepełnosprawne nie po-
trzebują naszego współczucia ani  litości,  a jedynie wsparcia i  zrozumienia.  Pan Janusz Rokicki 
przedstawił  nam swoje normalne życie,  z normalnymi obowiązkami – choć trzeba przyznać, że 
ilość zdobytych medali, które mieliśmy okazję podziwiać, wskazuje na to, że pracuje dużo ciężej od 
nas i tych obowiązków ma wcale nie tak mało. Podczas spotkania towarzyszył mu malutki syn,  

a dumny tata opowiadał o swojej szczęśliwej rodzinie 
i pokazywał dom z własnoręcznie wykonanymi mebla-
mi. Myślę, że gdyby nie powiedział nam o swojej nie-
pełnosprawności, nigdy nie domyślilibyśmy się, że ona istnieje.
Pan Rokicki jest bardzo sympatycznym, niezwykłym człowiekiem, wręcz zarażającym pozy-

tywnym podejściem do świata. Myślę, że dzięki jego wizycie wielu z nas uświadomiło sobie, jak 
wiele posiada, a jak bardzo tego nie docenia, a przede wszystkim nie wykorzystuje! 

To tylko niektóre – najważniejsze – osiągnięcia pana Janusza, a lista jest naprawdę 
imponująca. Chętnych do zapoznania się z życiorysem i osiągnięciami naszego bohatera 
zapraszamy na stronę http://www.rokicki.cieszyn.pl 

To nie było kolejne nudne spotkanie, gdzie pan opowiadał o sprawach, które wylatu-
ją z głowy zaraz po przestąpieniu progu szkoły. To niezwykłe spotkanie, z niezwykłym 

bohaterem pozostanie w naszych pamięciach na długo. Dziękujemy!
Iwona Wiencek-Machała
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2012 Londyn srebro - pchnięcie kulą 
2008 Pekin
2004 Ateny

4. miejsce - pchnięcie kulą 
srebro - pchnięcie kulą

http://www.rokicki.cieszyn.pl/
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PÓLMETEK KLAS DRUGICH
W tym roku klasy drugie wraz z wychowawcami na półmetku edukacji w gimnazjum udały 
się na kulig. Wycieczka rozpoczęła się 8 lutego po lekcjach przejazdem autokarem do Isteb-
nej, gdzie czekały na nas zaprzężone sanie. Do największych atrakcji kuligu można zaliczyć 
oczywiście bitwy śnieżne oraz ognisko, przy którym można było się ogrzać i trochę osuszyć. 
Wróciliśmy wieczorem do Dębowca pełni wrażeń, trochę zmęczeni, ale i zadowoleni z tak 
rozpoczętych ferii zimowych.

Joanna Maciałowicz

PROJEKT EDUKACYJNY KLAS 
DRUGICH - „MEDIA I JĘZYKI 

NIE SĄ NAM JUŻ OBCE”

Projekt edukacyjny to obowiązko-
wy element nauki w gimnazjum. Temat te-
gorocznego projektu przygotowanego przez 
klasy drugie to „Media i języki nie są nam 
już obce”.

Uczniowie na początku roku szkol-
nego zostali podzieleni na trzy grupy,  któ-
rym  przydzielono  etapami  zadania,  a  ich 
efekt można było obejrzeć 8 lutego na pre-
zentacji  projektu dla wszystkich uczniów i 
nauczycieli gimnazjum.

Grupa  artystyczna  pod  nadzorem 
pani  Doroty  Don  odpowiedzialna  była  za 
przygotowanie dekoracji, rekwizytów, plaka-
tów, ulotek i zaproszeń promujących projekt 
oraz poczęstunku.

Do  zadań  grupy  muzycznej  pod 
opieką pana Tadeusza Kraszewskiego nale-
żało przygotowanie, zagranie i zaśpiewanie 
podczas prezentacji  utworów muzycznych. 
Ostatnia  grupa  medialno–teatralna  pod 
okiem pani Iwony Wiencek-Machały i Joan-
ny  Maciałowicz  przygotowała  scenariusze 
scenek językowych granych na  żywo oraz 
nagranych i  wykorzystanych w prezentacji 
medialnej.  Grupa  ta  także  zajmowała  się 
montażem technicznym, fotografowaniem i 
filmowaniem wszystkich etapów projektu.

W  czasie  prezentacji  projektu 
uczniowie klas drugich prezentowali  swoje 
umiejętności  językowe,  posługując  się  na 
przemian  językiem  angielskim  i  niemiec-
kim, pokazując podobieństwa i  zapożycze-
nia.  W  czasie  prezentacji  multimedialnej 
mieliśmy także okazje posłuchać wywiadów 
z uczniami z innych klas posługujących się 
językami obcymi.

Joanna Maciałowicz
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