
INFORMACJE  O  PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZIANACH I 
EGZAMINACH 

  
 SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW 
 

 6 maja uczniowie klasy 3 L  i 3 Lau   przystąpili do szczególnej klasówki: Szkolnego 
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów.  Sprawdzian ten, wzorowany na 
Ogólnopolskim Badaniu Trzecioklasistów  odbywał się w oparciu o testy z języka 
polskiego i z matematyki.   Z języka polskiego trzecioklasiści musieli wykazać  się  
umiejętnościami  czytania i wyszukiwania w tekście informacji, pisania, tworzenia 
wypowiedzi  oraz wiadomościami z zakresu elementów wiedzy o języku. Test                     
z matematyki badał sprawność rachunkową ( liczenie, dodawanie, odejmowanie, 
przygotowanie do mnożenia i dzielenia), umiejętności praktyczne: odczytywanie 
godzin z zegara wskazówkowego, daty z kalendarza, wskazań termometru oraz 
liczenie pieniędzy. W zestawie nie zabrakło również zadań  tekstowych. 
Uczniowie bardzo solidnie przygotowywali się do tego sprawdzianu, przyszli 
odświętnie ubrani i wzorowo się  zachowywali.  Każdy z nich czymś  się wykazał : 
niektórzy uzyskali świetny wynik z czytania, inni z pisania, jeszcze inni – z wiedzy              
o języku.  Podobnie z matematyki:  jedna z uczennic  ma wysoką punktację za 
sprawność rachunkową, jeden z uczniów – za zadania tekstowe, ktoś wspaniale radzi 
sobie z zegarem   i termometrem. Za ten sprawdzian nie było ocen – rodzice dostali 
informację  o tym, jaką część  zadań z  badanych umiejętności  wykonał uczeń  i co 
sprawiło mu największe trudności.   Wszyscy rodzice powinni być dumni   z 
osiągnięć trzecioklasistów, nawet, jak zdarzyły im się jakieś potknięcia. 
 
 SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY,  
 EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 
Wszyscy uczniowie wspaniale się spisali, wyniki ze sprawdzianu i z egzaminu 
dostępne będą 19 czerwca. Rodzice dostaną klucz dostępu do strony OKE w  ten 
sposób będą mogli zapoznać się z wynikami swego dziecka. 

 
 EGZAMIN ZAWODOWY 
 

Uczniowie klasy 3 zawodowej przygotowują się do egzaminu czeladniczego, 
który będzie się odbywał w okresie od sierpnia do października - po zakończeniu 
umowy praktycznej nauki zawodu. 
 

WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻA SIĘ KONIEC ROKU SZKOLNEGO! 
OSTATNIA SZANSA NA POPRAWIANIE OCEN ! 

     
 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IMIENIA JANUSZA KORCZAKA 

W  PSZCZYNIE 
 

NR 5  - MAJ  
Rok szkolny 2014/2015 

 
Spis treści : 
 

1. Zmiany w Statucie  - str. 2 
2. Organizacja Święta Szkoły – str.3   
3. Słoneczny Gospel – str. 4 
4. Co już za nami – str. 5, 6, 7 
5. Sukcesy naszych uczniów – str. 7 
6. Informacje o egzaminach i sprawdzianach – str.8 

 
 

   
sekretariat szkoły : tel. 32 210 03 40 

www.zs3spszczyna.scholaris.pl 
mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl 

Czekamy na listy z pytaniami, prośbami, uwagami. 
  

 

8 



                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Statucie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie 
wprowadzono następujące zmiany: 
 

1. W § 3  Ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
 
8.  Szkoła zapewnia uczniom zajęcia rewalidacyjne oraz udziela 
specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Na wszystkich etapach edukacyjnych, oprócz przedmiotów obowiązkowych, 
proponowane są  następujące zajęcia:  
 

 zajęcia rewalidacyjne (obejmujące usprawnianie percepcji słuchowej, 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie 
manualne, doskonalenie orientacji przestrzennej, wspomaganie nauki 
czytania, pisania i liczenia oraz wyrównywanie braków w nauce, 
korekcję wad postawy, opiekę logopedyczną, wspieranie rozwoju 
społeczno – emocjonalnego), 

 pomoc psychologiczno – pedagogiczna (zajęcia specjalistyczne z 
pedagogiem, psychologiem, logopedą, porady i konsultacje, 
warsztaty), 

 inne zajęcia dodatkowe (między innymi zajęcia z dogoterapeutą, 
zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne, plastykoterapia, 
zajęcia w zespole muzycznym). 

 
W pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej korzysta się między innymi z takich 
metod jak: EEG Biofeedback, metoda Warnkego, metoda SI, metoda 
Weroniki Sherborne, Metoda Knillów, metoda KLANZY, Metoda Dobrego 
Startu, metoda symultaniczno – sekwencyjna, metoda Tomatisa, hortiterapia, 
arteterapia, choreoterapia, rytmika, muzykoterapia i techniki parateatralne.  
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZTATY TKACKIE 
29 kwietnia 2015 r. uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych „U” uczestniczyli w 
muzealnych lekcjach warsztatowych organizowanych przez Muzeum Miejskie w 
Żorach. Tematem zajęć było tkactwo. Uczniowie na początku mieli okazję zobaczyć 
prezentację multimedialną poświęconą historii tkaniny na świecie, przekonać się jak 
miękka jest wełna owcza, dotknąć i zobaczyć dawne warsztaty tkackie. Potem udali się 
do przygotowanych stanowisk pracy i rozpoczęli tkać swój własny kawałek tkaniny. 
Przekonali się, jak mozolna i trudna była tego typu praca, ale też ile przynosiła 
satysfakcji w postaci efektu końcowego, jakim była kolorowa tkanina. 
 
 

SUKCESY       NASZYCH      UCZNIÓW 
w bieżącym roku szkolnym 

 W XIII Powiatowym konkursie historycznym  pt. „ 70 rocznica Marszu Śmierci”, 
organizowanym przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie -
 udział wzięli:  Patrycja Mincer, Mateusz Wiencek, Dominik Zientek oraz 
Artur Weisman. Laureatami tego konkursu zostali: Mateusz Wiencek– który 
zajął III miejsce oraz Dominik Zientek, który otrzymał wyróżnienie. 

 W V Powiatowym Konkursie organizowanym przez POPP na najciekawszą 
prezentację multimedialną  z matematyki  wyróżnienie otrzymał Dawid 
Kumorek. 

 Wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Plastycznym na "Kartkę Wielkanocną" 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Udział wzięli: 
Agnieszka Pastuszka, Monika Kościelny,  Michał Machnik, Marcin 
Weisman, Karolina Żur,  Klaudia Skapczyk, Lucyna Pękała, Marzena 
Sputek,  Wojciech Farana , Kamil Starzak, Dominika Lipiec, Mateusz 
Ligenza, Aneta Czerwińska, Tomasz Koc, Anna Kotas, Michał Farana, 
Kamil Mendzla, Paweł Janosz, Natalia Tomanek, Agnieszka Janik, 
 Karolina Hennek. 

 Udział w Turnieju piłki nożnej w Bielsku- Białej: D. Zientek, D. Zajęcki, A. 
Paliczka, M. Wiencek. J. Reclik, J. Kapias, P. Wantuła i K. Kristof. 

 GRAND PRIX XII Powiatowego Przeglądu Jasełek w Suszcu.  
 Kamil Kristof „MISTRZEM ORTOGRAFII” województwa śląskiego. 
 Udział w kolejnej edycji programu "Góra grosza" zebrano 242,44 zł, 
 Powiatowe zawody w kręgle udział wzięli: Patrycja Mincer, Sandra Polok, 

Mateusz Wiencek i Dominik Zientek. Zwyciężył Dominik Zientek. 
 Plener malarski w Jastrzębiu- Zdroju uczestnicy to: Jakub Skwarek, Angelika 

Wybrańczyk, Dominika Pękała i  Agnieszka  Groborz 
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Jednolity tekst Statutu Zespołu Szkół dostępny jest  
na stronie internetowej szkoły. 

 



                                                                                                                                                  

WIOSENNY KONCERT 

16 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z poezją zatytułowane „Wiosenny 
koncert”. Młodzież recytowała wiersze polskich poetów, wszystkie o radosnej wiosennej 
tematyce. Wykonywano również wiosenną poezję śpiewaną. Całość odbywała się w 
kolorowej wiosennej scenerii. Zarówno występujący, jak i publiczność dzięki sile poezji 
pokonali swoje wiosenne przesilenie i radośnie ruszyli wykonywać swoje codzienne 
obowiązki. 

KULTURA I ZABYTKI ŚLĄSKA 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w programie: „Kultura i zabytki Śląska– czyli 
popularyzacja wiedzy o naszym środowisku wśród dzieci i młodzieży”. W ramach realizacji 
projektu 31 marca 2015 roku młodzież wyjechała na wycieczkę do Muzeum Historii Katowic. 
Uczniowie mieli okazję zobaczyć zabytkową dzielnicę Nikiszowiec, uczestniczyć w ciekawych 
warsztatach tworzenia mozaiki, zobaczyć jak wyglądało życie górnika i jego rodziny sto lat 
temu. 8 maja odbyła się kolejna wycieczka- tym razem szlakiem architektury drewnianej. 
Wraz z przewodnikiem panem Krzysztofem Wawrzyczkiem zwiedziliśmy kościółki drewniane   
w: Ćwiklicach, Miedźnej, Grzawie, Łące i Wiśle Małej. Były to ciekawe lekcje historii  o 
kulturze i tradycji naszego regionu.                                                            

DZIEŃ ZIEMI 
Uczniowie gimnazjum „U” uczcili Dzień Ziemi biorąc udział w warsztatach ekologicznych. 
Warsztaty rozpoczęły się prezentacją multimedialną, następnie uczestnicy zespołowo 
rozwiązywali różnorodne zagadki. Na koniec uczniowie mieli okazję wykazać się swoją 
pomysłowością tworząc rzeźby z odpadów.  Wszystkie zespoły pokazały, iż są niesamowicie   
kreatywne. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich osób powstały wspaniałe prace 
np. biedronka, robot, baletnica itp.  
 

LAUREACI KONKURSÓW POWIATOWYCH 
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w konkursach organizowanych przez 
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W konkursie historycznym udział wzięli:  Patrycja 
Mincer, Mateusz Wiencek, Dominik Zientek oraz Artur Weisman. W konkursie 
matematycznym uczestniczył  Dawid Kumorek.  W sobotę 25 kwietnia w auli I LO im. B. 
Chrobrego w Pszczynie odbyło się podsumowanie . Przybyłych laureatów i pozostałych gości 
powitał dyrektor POPP Marcin Bienioszek. Laureatami XIII Powiatowego Konkursu 
Historycznego pt. "70 Rocznica Marszu Śmierci" zostali: Mateusz Wiencek – który zajął III 
miejsce oraz Dominik Zientek, który otrzymał wyróżnienie. W V Powiatowym Konkursie na 
najciekawszą prezentację multimedialną z matematyki  wyróżnienie otrzymał Dawid 
Kumorek.  Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

Od 12 maja trwają konkursy organizowane w ramach „Słonecznego Tygodnia”. 
W piątek 22 maja w Pszczyńskim Centrum Kultury obchodzić będziemy Święto 
Szkoły. Podczas uroczystej gali na zakończenie „Słonecznego Tygodnia”, 
Dyrektor Zespołu Szkół pan Grzegorz Kuczera, w obecności całej społeczności 
uczniowskiej, Grona Pedagogicznego, Rodziców i zaproszonych gości przyzna  
wybranym uczniom naszej szkoły tytuły honorowe i wyróżnienia: 
 

 „JAK KRÓL MACIUŚ  I”  oraz 
 ODZNAKI  KORCZAKOWSKIE 

 
„JAK KRÓL MACIUŚ I” (w szkole podstawowej) 

„Nominację może uzyskać uczeń, którego zachowanie wskazuje, że posiada 
choćby jedną z wymienionych cech : 
- próbuje pracować nad swoim charakterem, 
- jest odpowiedzialny, 
- jest dzielny, 
- jest odważny, potrafi przyznać się jak zrobi coś złego, 
- ma poczucie honoru i godności, nie kłamie, 
- jest szlachetny 
- potrafi wybaczyć koledze, nie jest pamiętliwy i złośliwy, 
- jest wierny w przyjaźni, pomaga i dzieli się z innymi, 
- umie zrobić coś dla innych. 
Nie może otrzymać nominacji ktoś, o kim na tablicy uwag napisano, że narusza 
godność i nietykalność innych ludzi, kłamie i lekceważy obowiązki.”  
 

ODZNAKA KORCZAKOWSKA (w gimnazjum, szkole zawodowej i SPDP) 
„Odznaki Korczakowskie” są nagrodą za całoroczną, żmudną pracę uczniów 
Gimnazjum, SPDP oraz Szkoły Zawodowej. Jest to wyróżnienie ucznia za jego 
zdolności, za serce, za pomoc, za umiejętności i starania. Dowód uznania 
całorocznego wysiłku. Ważne są przede wszystkim próby dostrzeżenia różnych 
stron osobowości dziecka, jego indywidualnych zalet.  
Realizujemy w ten sposób Korczakowskie przekonanie, że w każdym człowieku 
jest coś dobrego, wartościowego, staramy się to dostrzec i docenić, 
wskazujemy i umożliwiamy drogę do „sławy”. 

 
W piątek 22 maja 2015 r. obchodzimy Święto Szkoły, dlatego wszystkich 

uczniów obowiązuje strój galowy 
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SZKOLNY CHÓR „SŁONECZNY GOSPEL” 

 
To uczniowski zespół wokalny działający przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w 
Pszczynie.  
Powstał on roku szkolnym 2013/2014 by uświetnić finał obchodów „Słonecznego 
Tygodnia” podczas XIV Powiatowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. 
Zespół ma już na swoim koncie występy w wielu miejscach, takich jak 
Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 
podczas obchodów Dnia Nauczyciela, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu na 
Powiatowych Przeglądach Jasełek, gdzie wraz z przedstawieniem jasełkowym 
otrzymał nagrodę GRAND PRIX w kategorii szkół podstawowych, rynek w 
Cieszynie- występ z okazji Dnia Godności. 
W jego skład wchodzi 25 uczniów kształcących się na różnych etapach 
edukacyjnych od szkoły podstawowej po szkołę zawodową. 
Opiekunowie zespołu to: Siostra Agnieszka Kozioł, Mirosława Gad, Radosława 
Langer- Skorupa. 
 

         
 
 

 

CO JUZ ZA NAMI 
 

WARSZTATY Z GLINĄ 
W ramach spotkania integracyjnego uczniowie naszej szkoły wraz z klasą integracyjną 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Pszczynie wzięli udział w warsztatach z gliny. Każdy                    
z uczniów wykonał glinianą miseczkę. Zajęcia poprowadziły panie Aleksandra Strączek                          
i Monika Szczygieł. 
 

DZIEŃ TEATRU 
27  marca 2015  roku kolejny raz  pojechaliśmy  do Pawłowic  na uroczyste obchody 
Dnia Teatru. Teatr Ruchu i Animacji TRIA działający w Domu Kultury w Pawłowicach 
zaprezentował bajeczne przedstawienie pt. ,,Calineczka". Młodzi aktorzy zauroczyli 
profesjonalizmem i swobodą ekspresji. Wszyscy uczestnicy wzięli także udział                           
w warsztatach plastycznych  i ruchowo – muzycznych. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne spotkania teatralne. 
 

TURNIEJ PIŁKARSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
 W dniu 18 marca br reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w turnieju piłkarskim                
w Bielsku-Białej. W zmaganiach grupowych pierwszy pojedynek rozegraliśmy       
z gospodarzem zawodów i po emocjonującym meczu, po bramkach J. Reclika                       
i M. Wiencka, zremisowaliśmy 2:2. Kolejny mecz z reprezentacją Wadowic po trzech 
bramkach J. Reclika i 1 M. Wiencka zakończył się zwycięstwem 4:0. Zajmując pierwsze 
miejsce w grupie w kolejnej fazie rozgrywek rozegraliśmy spotkanie o awans do finału z 
drużyną z Sosnowca i niestety przegraliśmy 1:2 (bramka A. Paliczki). Drużynę w 
składzie: D. Zientek, D. Zajęcki, A. Paliczka, M. Wiencek. J. Reclik, J. Kapias, P. Wantuła i 
K. Kristof należy pochwalić za zaangażowanie i sportową postawę.    
 

TEATRZYK „KOPCIUSZEK” 
Kolejny raz Stowarzyszenie "RAZEM" zaprosiło do szkoły aktorów z Krakowa. Uczniowie 
mogli aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym. Tym razem obejrzeli 
przedstawienie "Kopciuszek".            
 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE 
30 marca 2015 r. uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach 
regionalno- edukacyjnych pt. "Zwyczaje wielkanocne" w Żorskim Centrum Regionalnym 
w Osinach.  Zajęcia te miały na celu przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi. W czasie warsztatów dzieci aktywnie 
uczestniczyły w zabawach tematycznych, zaangażowały się w przygotowanie krótkiej 
inscenizacji oraz utrwaliły zdobytą  wiedzę poprzez zajęcia artystyczne. 
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