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GIMNAZJALNIK
WYNIKI RAPORTU Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM W DĘBOWCU

Gimnazjum w Dębowcu otrzymało od Śląskiego Kuratora Oświaty raport z ewaluacji całościowej przeprowadzonej od 3 do 9 kwietnia 2013 r.
Ewaluacja polegała na zebraniu i analizowaniu informacji o szkole: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej szkoły; o procesach zachodzących w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły; o 
funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; o zarządzaniu szkołą. Celem 
ewaluacji  zewnętrznej  było  ustalenie  poziomu  spełniania  przez  szkołę  wymagań  zawartych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Edukacji 
Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wymagania te szkoła może spełniać na pięciu poziomach: 
Poziom E – oznaczający niski  stopień spełniania wymagania przez szkołę;  Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania 
wymagania przez szkołę; Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę; Poziom B – oznaczający wysoki 
stopień wypełniania wymagania przez szkołę; Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Gimnazjum w Dębowcu otrzymało wysokie i bardzo wysokie poziomy spełniania wymagań:

Obszar Wymaganie Poziom spełniania wymagania

Efekty

Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego A

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności A

Uczniowie są aktywni A

Respektowane są normy społeczne B

Procesy

Szkoła ma koncepcję pracy B

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej B

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B

Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli B

Kształtuje się postawy uczniów B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych B

Środowisko

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju A

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B

Promowana jest wartość edukacji B

Rodzice są partnerami szkoły B

Zarządzanie

Funkcjonuje współpraca w zespołach B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B

Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie B

Pełny raport z ewaluacji zewnętrznej znajduje się na stronie internetowej www.npseo.pl.
Dyrektor gimnazjum mgr Felicja Dudzińska

STYPENDYSTKI „DZIEŁA NOWEGO TYSIĄCLECIA”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia"  od 13  lat prowadzi program 
stypendialny  wyrównujący  szanse  edukacyjne  młodzieży, 
pochodzącej  z  małych  miejscowości.  W  tym  roku  obejmuje  ona 
pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. 
W tym roku szkolnym także nasze uczennice z kl. III c Gimnazjum w 
Dębowcu tj. Agnieszka Pydych i Aneta Herczyk spełniając wszystkie 
kryteria zostały stypendystkami tejże Fundacji. 
W ramach stypendium w dniach 5-18 lipca miały okazję wyjechać na 
obóz wypoczynkowy do Olsztyna, na Mazury.

Osoby objęte pomocą finansową Fundacji, mają możliwość 
korzystania  z  niej  przez  cały  okres  kształcenia,  pod  warunkiem 
spełnienia kryterium średniej ocen, dlatego też nasze absolwentki : 
Agnieszka i Aneta po uzyskaniu wysokich wyników w nauce ubiegają 
się o stypendium na rok szkolny 2013/2014.

Anna Ficoń

STYPENDIA UNIJNE
Już czwarty rok nasze gimnazjum pomaga uczniom ubiegać się o 
stypendia w ramach projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku", 
realizowanego jako  część  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
2007-2013.  Aby zostać stypendystą trzeba spełnić wysokie kryteria 
związane z wynikami w nauce z przedmiotów ścisłych. Program ma 
na  celu  rozwijanie  zainteresowania  uczniów  nauką  przedmiotów 
ścisłych oraz ich zastosowaniem w otaczającym nas świecie.
Nieprzerwanie od 2009 roku uczniom naszej szkoły udaje się zdobyć 
to stypendium, co jest uznaniem za ich ciężką pracę i motywacją do 
podejmowania  nowych  wyzwań.  W  bieżącym  roku  szkolnym 
laureatką  stypendium  była  Aneta  Herczyk,  która  przez  trzy  lata 
nauki w gimnazjum była stypendystką programu.

koordynator Barbara Szczypka
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Jak co roku w kwietniu uczniowie trzecich klas przystąpili do egzaminu kończącego gimnazjum. Egzamin składał się z trzech 
części:  humanistycznej,  matematyczno –  przyrodniczej  i  języka obcego.  Wyniki  naszego gimnazjum oraz porównanie z 
wynikami powiatu, województwa i kraju przedstawiają poniższe wykresy.

SPARTAKIADA GIMNAZJALNA 2013
29.05.2013 r. w naszym gimnazjum po raz kolejny odbyła się spartakiada z okazji Dnia Dziecka. Pogoda dopisała, a emocji nie zabrakło.
Oto wyniki:

100 m dziewcząt 1. Magdalena Matuszna 2. Michalina Sobańska 3. Patrycja Gill

100 m chłopców 1. Dominik Jarco 2. Tomasz Staniek 3. Paweł Krupa

600 m dziewcząt 1. Noemi Cieślar 2. Dagmara Adamik 3. Natalia Mola

1000 m chłopców 1. Jakub Szkutek 2. Filip Porębski 3. Marek Gabzdyl

skok w dal dziewcząt 1. Anna Broda 2. Laura Marszałek 3. Marta Żwak

skok w dal chłopców 1. Błażej Gawlas 2. Adam Borkała 3. Maciej Worek

skok wzwyż dziewcząt 1. Wiktoria Cienciała 2. Nikolina Boruta 3. Patrycja Czendlik

skok wzwyż chłopców 1. Mateusz Gajdacz 2. Andrzej Gill 3. Michał Hanzel

pchnięcie kulą dziewcząt 1. Paulina Sławińska 2. Patrycja Kocoń 3. Sonia Zorychta

pchnięcie kulą chłopców 1. Tomasz Górniak 2. Paweł Baszczyński 3. Paweł Hałgas
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Sztafeta 3 x 300 m została całkowicie zdominowana przez klasy trzecie:
1. klasa III c (Michał Skiba, Klaudia Wysłuch, Dominik Jarco)
2. klasa III b (Paweł Krupa, Dagmara Adamik, Daniel Duda)
3. klasa III a (Filip Porębski, Joanna Czyż, Mateusz Gajdacz)

Klasyfikację końcową wygrała klasa  III  C przed klasą  III  B,  a na najniższym 
stopniu  podium  uplasowała  się  klasa  IB.  Został  również  rozstrzygnięty 
międzyklasowy  konkurs  na  najlepsze  kibicowanie  swoim  zawodnikom,  w 
którym zwyciężyła  klasa  IIC.  Na szczególne wyróżnienie  zasługuje  Mateusz 
Gajdacz,  który  w  skoku  w  wzwyż  osiągnął  bardzo  wysoki   wynik  170cm. 
Zawodnicy,  którzy  zajęli  miejsca  na  podium,  otrzymali  medale  ufundowane 
przez  Urząd  Gminy  w Dębowcu.  Spartakiadę  przygotowali  i  przeprowadzili 
nauczyciele wychowania fizycznego z pomocą pozostałych nauczycieli.

Kornelia Jasiulek

WYCIECZKA – KAZIEMIERZ DOLNY 
I     SANDOMIERZ  

13 czerwca o 6:00 uczniowie klas pierwszych wyruszyli 
na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Sandomierza. W 
pierwszym dniu  dotarli  do  Kazimierza  gdzie  najpierw 
udali  się  na  godzinny  rejs  statkiem  po  Wiśle,  potem 
spacerowali  uliczkami  miasta  oglądając  piękne 
kamieniczki na rynku i  przyległych ulicach, dotarli  do 
byłej  dzielnicy żydowskiej,  zobaczyli  też kościół  farny. 
Następnie udali się na nocleg do Puław. W drugim dniu 
wyjechali do Sandomierza. Tu podziwiali zamek, kościół 
św.  Jakuba,  przeszli  Wąwozem  św.  Królowej  Jadwigi, 
zobaczyli Dom Jana Długosza, potem udali się na rynek, 
a  następnie  przeszli  Podziemną  Trasą  Turystyczną. 
Później  wyruszyli  w  drogę  powrotną,  odwiedzając 
jeszcze zamek w Baranowie Sandomierskim. 

Wycieczka była udana, wszyscy wróci opaleni, 
gdyż pogoda dopisała.

WYCIECZKA – POZNAŃ, GNIEZNO
Środa  12  czerwca  2013,  godzina  3:50.  Pełni  dobrego  humoru  i  pozytywnej 
energii spotkaliśmy się na przystanku w Dębowcu. Wszyscy zdążyli na czas 
zbiórki.  Autobus  jak  tylko  podjechał  już  zrobił  wielkie  wrażenie  na  nas. 
Luksusowy i  ładny.  Wszyscy się śpieszyli,  aby do niego wsiąść.  Ruszyliśmy. 
Podróż była baaaardzo długa.  W końcu dojechaliśmy do Poznania.  Ciepło i 
pogodnie. Pan przewodnik przywitał nas miło. Poszliśmy nad jezioro Malta na 
krótką  przerwę,  a  później  zaczęło  się  zwiedzanie.  Na  rynku  w  Poznaniu 
zauroczyły nas koziołki.  W końcu musieliśmy pożegnać to piękne miasto i 
pojechaliśmy do ośrodka w Chomiąży Szlacheckiej. Wszystkich ucieszył fakt, 
że  będziemy  przez  3  dni  przebywać  w  ośrodku  nad  jeziorem.  Zjedliśmy 
obiado-kolację i czekało na nas całe popołudnie i wieczór zabaw nad wodą. 
Wieczorem  atrakcją  było  ognisko  z  legendami  pałuckimi.  W drugim  dniu 
pojechaliśmy obejrzeć ruiny zamku w Wenecji, a potem do osady Piastów w 
Biskupinie, z którego wróciliśmy kolejką wąskotorową. Bohaterem dnia został 
Paweł Hałgas, który jako jedyny w historii Biskupina zgłosił się do pomocy w 
garbowaniu skór zwierzęcych. "Zapach" pozostał z nami do dziś. W ostatnim 
dniu odwiedziliśmy Gniezno - pierwszą stolicę Polski,  skąd wyruszyliśmy w 
drogę powrotną.  Podsumowując,  była  to naprawdę udana wycieczka.  Pełni 

wrażeń wróciliśmy do Dębowca.
Kalina Supłat, Joanna Maciałowicz
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XIX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
Początkiem kwietnia przystąpiłyśmy do konkursu zorganizowanego przez Sejm RP, który składał się z przeprowadzenia debaty w swojej  
szkole oraz jej udokumentowania.
22.04.2013r została opublikowana lista posłów i posłanek, na której widniały nasze nazwiska  Z niecierpliwością czekałyśmy na wyjazd do  
Warszawy!
31 maja, o 6:30 musiałyśmy się zjawić na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie była zbiórka naszej ekipy z województwa śląskiego. Z  
tego miejsca wyjechaliśmy do Warszawy.
Pierwszy dzień upłynął nam na seminariach. Tego dnia spotkaliśmy się na ul. Bobrowieckiej w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym. 
230 zespołów przyjechało z całej Polski. Niektórzy wstali bladym świtem, żeby zdążyć na godz. 14, kiedy to rozpoczęliśmy rejestrację. Po  
seminariach i nocy w hotelach nadszedł 1 czerwca.
Już po godzinie 7 rano pojawiły się pierwsze osoby przed gmachem Sejmu. Przy wejściu wszystkich czekała osobista kontrola i przejście  
przez bramki. Przejście 500 osób zajęło trochę czasu. W budynku przed godziną 9 swoje stoiska rozłożyły kluby poselskie, zachęcając  
różnymi gadżetami młodych posłów i posłanki. Były czapki z kaczką i modele wiatraków, napędzanych energią odnawialną. Około 9:30  
rozpoczęły się poszukiwania wejścia do sali posiedzeń. Opiekunowie udali się na galerię.

Pierwsze chwile w sali posiedzeń był to czas robienia sobie zdjęć i zapoznawania się z przestrzenią znaną, głównie z 
ekranów telewizorów.  Na kilka  minut  przed  godziną 10  zajęliśmy  swoje  miejsca,  a  3  młodych marszałków w 
towarzystwie dorosłych pomocników weszło do sali i rozpoczęło XIX sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Posiedzenie  rozpoczęły  przemówienia  zaproszonych  gości.  Pod  koniec  przemówień 
ustawiła się długa kolejka posłów i posłanek, chętnych zabrać głos na mównicy sejmowej.
Po przemówieniach  nadszedł  czas  na  sprawozdanie  prac komisji  problemowej,  która 
obradowała 11  i  12 maja 2013 roku. Po wystąpieniu posła sprawozdawcy rozpoczęły się 
przemówienia. Niektóre z nich dotyczyły konkretnych propozycji poprawek do projektu 
uchwały, inne były komentarzami do całej uchwały. Były też takie, które odnosiły się do 
realnej sytuacji mieszkańców i mieszkanek danych miejscowości, jak również te, które 
miały na celu przede wszystkim prezentację własnej osoby.
Po  przemówieniach  przystąpiliśmy  do  głosowania  nad  poprawkami  do  uchwały,  a 
następnie nad samą uchwałą.
Część  poprawek  została  odrzucona,  część  przyjęta.  Całość  uchwały  została  przyjęta 
większością głosów. Za głosowało 349 posłów i posłanek, przeciw 71 posłów i posłanek, a 
wstrzymało  się  od  głosu  30  posłów  i  posłanek.  Uchwała  XIX  sesji  Sejmu  Dzieci  i 
Młodzieży została przyjęta.
Po  głosowaniu  skierowaliśmy  pytania  do  Ministra  Edukacji  Narodowej.  Na  pytania 
odpowiadała pani dyrektor Departamentu Jakości Edukacji - Małgorzata Szybalska.
Kiedy sesja dobiegła końca, wszyscy zgromadzili się na schodach, czekając na marszałka 
Sejmu Ewę Kopacz i grupowe zdjęcie. Po szybkiej konferencji prasowej z udziałem pani 
Ewy  Kopacz  i  3  młodych  marszałków  wszyscy  udali  się  na  obiad  do  restauracji 
sejmowych.
Wyjechaliśmy z Warszawy o godzinie 15:00.

Uważamy, że udział w takich konkursach kształci młodzież i uczy tego, że należy mieć swoje zdanie i bronić swoich poglądów. Bardzo 
podobał nam się ten wyjazd, cieszymy się, że mogłyśmy w nim wziąć udział.

Karolina Foltyn i Aneta Herczyk

SZKOLNY RAJD GÓRSKI NA SOSZÓW WIELKI
Dnia 25.05.2013 odbył się szkolny rajd górski. Trasa rajdu prowadziła z 
miejscowości Ustroń Jelenica żółtym szlakiem na szczyt Czantoria Mała 
(866m.n.pm),  dalej  szlakiem  czarnym  przez  Czantorię  Wielką 
(995m.n.pm),  Soszów  Mały  (762m.n.pm)  do  Soszowa  Wielkiego 
(886m.n.pm).
Z  całkiem  dobrymi  humorami  wyruszyliśmy rano  o  godzinie  8.00  z 
Dębowca zgraną dwunastoosobową grupą.  Po wejściu  na żółty szlak, 
niestety, dołączył do nas delikatny deszczyk. Nie przejęliśmy się nim, ale 
nasza droga zaczynała robić się coraz bardziej mokra i śliska. Tuż przed 
szczytem  Czantoria  Wielka  po  niedługiej  przerwie  na  posiłek  i 
regenerację sił zadecydowaliśmy że, ze względu na stale utrzymujący się 
deszcz skrócimy nasza trasę. Zaczęliśmy schodzić niebieskim szlakiem 
do  Ustronia  Poniwca,  gdzie  czekał  na  nas  autokar.  Ku  naszemu 
zaskoczeniu na ścieżce mieliśmy rzadką okazje do podziwiania wielu 
okazów  salamandry  plamistej.  Około  12.30  wróciliśmy  do  domów  w 
dobrych humorach, choć z trochę mokrymi głowami.

Kornelia Jasiulek, Marcin Słama

MISTRZOSTWA POWIATU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
W dniach 21 – 22 05. 2013 r. w Ustroniu rozgrywane były Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej.
Dziewczęta z naszej szkoły w składzie Magdalena Matuszna oraz Patrycja Gill zajęły V miejsce, natomiast chłopcy w składzie Mateusz 
Jakubiec oraz Tomasz Bochenek zajęli VI miejsce.

Marcin Słama
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