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I. 
RADA RODZICÓW



Szanowni Państwo
W imieniu Rady Rodziców pragniemy gorąco podziękować całej Dyrekcji,
Gronu Pedagogicznemu, oraz niezastąpionym Paniom sekretarkom Joli i Halince,
za wieloletnią owocną współpracę.

Dziękujemy za zaufanie, za cierpliwość, za serdeczność, a przede wszystkim za
współdziałanie przy określeniu najważniejszych potrzeb szkoły.

Słowa największego podziękowania należą się rodzicom, którzy przez wiele lat
wspomagali Radę Rodziców. Dziękujemy za każdą formę współpracy i
poświęcony czas.

Przede wszystkim za wsparcie finansowe, bez którego Rada Rodziców nie
byłaby w stanie zrealizować tylu zadań.

Za zgłaszane propozycje, za dyskusje podczas zebrań, za gotowość służenia
fachową radą, za wszelką pomoc przy organizowaniu imprez dla dzieci, czy też
bali charytatywnych.

Jesteśmy naprawdę wdzięczne. Żegnając się, jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim za wsparcie i współpracę.

Rada Rodziców:

Ewa Janosz

Beata Sowa

Angelika Antecka



II.
NOMINACJE

"JAK KRÓL MACIUŚ PIERWSZY",
ODZNAKI KORCZAKOWSKIE

Agata Oszmaniec



"JAK KRÓL 
MACIUŚ PIERWSZY"

Jak co roku samorządy klasowe wraz z wychowawcami przyznali swoim 
kolegom i uczniom nominacje do tytułu honorowego

„Jak Król Maciuś Pierwszy”.

Nominację taką może uzyskać uczeń, który próbuje pracować nad swoim 
charakterem, jest odpowiedzialny, dzielny, odważny, potrafi przyznać się jak 
zrobi coś złego, jest wzorem dla innych.

Nominacje do nagrody „Jak Król Maciuś Pierwszy” w pierwszym semestrze 
otrzymali:

Wiktoria Skupińska – klasa 1aL

Bartłomiej Nowak – klasa 2aL

Dominik Nowak-Rubys – klasa 1-3 aU

Martyna Hawełka – klasa 4aL

Dominika Danel – klasa 5aL

Alicja Bylok – klasa 5aU



ODZNAKI 
KORCZAKOWSKIE

Starsi uczniowie (klasy 6-8 SP, Szkoły Branżowej oraz Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy) otrzymali z kolei nominacje do ODZNAKI 
KORCZAKOWSKIEJ w następujących kategoriach:

Poszukiwacz Wiedzy: Mistrz Dobrego Zachowania:

Adam Ziobro – klasa 8aL Magdalena Sitek – klasa 2B

Bartosz Grzyb – klasa 1bPP Konrad Kołoczek – klasa 8a

Paulina Sowa – klasa 1cPP Agnieszka Kempny – klasa 1a

Paulina Jonderko – klasa 2B Jakub Lanc – klasa 1B

Kinga Stekla – klasa 6aL Marcin Janosz – klasa 6aU

Monika Hawełka – klasa 2aPP

Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że te nominacje 
zaowocują przyznaniem honorowego odznaczenia na koniec roku 

szkolnego.

Samorząd Uczniowski



III.
POWIETRZE ŹRÓDŁO ŻYCIA -

PROJEKT EDUKACYJNY
Beata Kutarba, Aleksandra Wiera



Powietrze źródło życia-
metoda projektu.

Powietrze jest niezbędnym 
czynnikiem do życia ludzi, zwierząt, 
roślin na Ziemi, niestety coraz 
częściej jest ono zanieczyszczone.

Świeże i czyste powietrze jest 
rzadkością, szczególnie w naszym 
regionie. Pszczyna należy do 
najbardziej zanieczyszczonych miast 
w Europie a nawet i na świecie.

Projekt "Powietrze źródło życia" 
miał za zadanie uzmysłowić 
wszystkim jakie negatywne skutki 
niesie ze sobą smog i jak 
powinniśmy zadbać o czystość 
powietrza w naszym regionie.

Wszyscy stanowczo mówimy:

STOP ZANIECZYSZCZENIOM,
U NAS NIE MA MIEJSCA DLA 
SMOGA!



"Powietrze 
źródło życia"

Zajęcia prowadzone metodą projektu "Powietrze źródło
życia" odbyły się w naszej szkole w dniach 8 – 17 marca.
Podczas zajęć uczniowie zdobyli szeroką wiedzę o
znaczeniu powietrza i zagrożeniach zanieczyszczeniami,
smogiem. Wszyscy bardzo się starali i wykonywali wiele
kart pracy, prac plastycznych i zadań praktycznych. Efekty
naszych działań można zobaczyć na szkolnym facebooku i
stronie szkoły.

Beata Kutarba, Aleksandra Wiera



"Powietrze źródło życia"



IV.
SUKCESY PLASTYCZNE 

NASZYCH UCZNIÓW

Magdalena Kunysz-Pudełko



SUKCES PLASTYCZNY 
NASZYCH UCZNIÓW 

W KONKURSIE 
WOJEWÓDZKIM

Nasi uczniowie, uczęszczający na kółko plastyczne, zdobyli 4 nagrody w XXIV
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi „MOI
PRZYJACIELE”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Bardzo gratulujemy: Weronice Klimczak, Wiktorii Skupińskiej, Bartłomiejowi
Konwickiemu i Krystianowi Waleczko i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!



"MOI 
PRZYJACIELE"

wyróżnione 
prace



„KOLOROWY ŚWIAT 
BEZ SMOGA”

Uczniowie naszej szkoły zdalnie i stacjonarnie malowali
prace na międzyszkolny konkurs plastyczny „Kolorowy
świat bez smoga”, organizowany przez Powiatowe Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Zostało przyznanych sześć nagród i siedem wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy młodym artystom!



V. 
ZDALNE ZAJĘCIA SI

Marzena Gudkiewicz-Huczek, Małgorzata Ryś



ZDALNE ZAJĘCIA SI
Szkolne terapeutki SI p. Marzena Gudkiewicz- Huczek i p. Małgorzata Ryś
w czasie nauki zdalnej opracowały dla uczniów zestawy ćwiczeń SI w
formie filmików, do wykorzystania w warunkach domowych. Do ich
wykonania potrzebne będą różne mniej lub bardziej typowe przedmioty,
które mają za zadanie oprócz pomocy w osiągnięciu zamierzonego celu
terapeutycznego, także uatrakcyjnić same ćwiczenia. Znajdujące się na
filmikach ćwiczenia mają ukryte pod formą zabawy określone cele
terapeutyczne, m.in:

• doskonalenie równowagi dynamicznej;

• doskonalenie skoczności;

• doskonalenie ruchów naprzemiennych i obustronnej koordynacji ruchowej;

• wzmacnianie mięśni posturalnych, mięśni obręczy barkowych wpływających na 
poprawę kontroli posturalnej;

• doskonalenie poruszania się w pozycjach niskich;

• doskonalenie poczucia własnego ciała w otaczającej przestrzeni;

• doskonalenie planowania ruchowego, precyzji ruchów i koordynacji wzrokowo –
ruchowej;

• normalizację wrażeń przedsionkowych i proprioceptywnych;

• kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała;

• profilaktykę wad postawy;

• poprawę ogólnej kondycji i sprawności ruchowej.



ZDALNE ZAJĘCIA SI

Opracowane zestawy ćwiczeń szczególnie polecamy uczniom z

klas młodszych, którzy nie uczestniczą w zajęciach SI w szkole, a w

czasie nauczania zdalnego czasami w domu się nudzą i chętnie by

się w coś pobawiły. Udanej zabawy :)

• Ćwiczenia SI z wykorzystaniem taśmy malarskiej → zobacz

• Ćwiczenia SI ze ścierkami kuchennymi → zobacz

• Ćwiczenia SI z pluszakami → zobacz

• Ćwiczenia SI z balonami → zobacz

https://drive.google.com/file/d/1l_gO0YhyDVQe7wA9-CDmpykNbYJCSlH0/view
https://drive.google.com/file/d/1D5ZrOmaRmWCiD8rXGdQhqtatKu4E0yQn/view
https://drive.google.com/file/d/1D4bAjD_nQORPSEusb_DthY2w5-cfCVJW/view
https://drive.google.com/file/d/1BW1YSWU8guQQszn0Qk43Vb_HT899nSBR/view


VI.
ŚWIATOWY DZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Marcela Rożnawska



CO TO JEST AUTYZM?

Autyzm jest całościowym zaburzaniem rozwojowym, które nie jest jeszcze do końca
poznane. Naukowcy stale poszukują jego przyczyn, metod leczenia oraz
sposobów oddziaływania terapeutycznego.

Autyzm objawia się u różnych osób na różne sposoby. Głębokość zaburzeń i nasilenie
objawów jest kwestią indywidualnie zróżnicowaną. Jak wskazują kryteria
diagnostyczne, u wszystkich osób z autyzmem obserwuje się trudności w rozumieniu
języka i ograniczone umiejętności posługiwania się nim, zaburzenia w rozwoju
kompetencji społecznych i relacji międzyludzkich oraz występowanie ograniczonych,
powtarzających się, stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

Osoby z autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i
wykluczenie. Rodzice dzieci z autyzmem bardzo często mierzą się nie tylko
z nieprzyjemnym reakcjami otoczenia na nietypowe zachowanie ich dziecka (np.
wybuchy złości w miejscach publicznych), ale także stawiają czoła licznym
stereotypom dotyczącym osób z autyzmem np.: słynny film Rain Men, upowszechnił
w kulturze popularnej wyobrażenie o osobach z autyzmem, jako genialnych nieco
dziwacznych, pozbawianych uczuć i kontaktu ze światem. Innym bardzo szkodliwymi
mitami na temat autyzmu, z jakimi można się spotkać, jest postrzeganie tego
zaburzenia jako wymysłu rodziców, efektu modnej diagnozy, skutku oziębłości
emocjonalnej rodziców lub utożsamiania go z chorobą psychiczną wymagającą
izolacji.

Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu, stanowi to
kluczowy element pomocy osobom dotkniętym tym zaburzeniem oraz ich rodzinom.



Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu
Na całym świecie, począwszy od 2008 roku, 2 kwietnia ustanowiony jest Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu, na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18
grudnia 2007 roku. W swoim przesłaniu z 2012 roku, Sekretarz Generalny ONZ
podkreśla, że coroczne obchody tego dnia „ … mają zachęcić do podejmowania takich
działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację,
jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec
prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności”.

Wydarzeniem, które od kilku lat towarzyszy obchodom Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu jest akcja „Light it up Blue”, w Polsce znana pod hasłem
„Polska na Niebiesko” i organizowana przez Fundację JiM (https://jim.org/).
Inicjatywę tą zapoczątkowała w 2011 roku amerykańska organizacja „Autism Speaks”,
aby wzbudzić ciekawość i sprowokować odbiorców na całym świecie do rozmowy na
temat autyzmu. W tym dniu najważniejsze budynki w miastach wielu państw zostaną
podświetlone na niebiesko, w geście solidarności z osobami z autyzmem. 2 kwietnia
rozpoczynają się także obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu,
stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów
osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Autyzm nie jest chorobą. Z autyzmu się nie wyrasta. Autyzmu nie można wyleczyć,
ale osobom z autyzmem można ofiarować wsparcie, którego potrzebują oraz
stworzyć dla nich satysfakcjonujące warunki życia.

https://jim.org/


VII.
EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Anna Zielińska



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Uczniowie kończący naszą szkołę w klasach „L”, czyli obecni uczniowie klasy 8aL i 3 B ( branżowej) mają
obowiązek przystąpić do egzaminów zewnętrznych. Dla ósmoklasistów, niezależnie od wyniku, przystąpienie do
egzaminów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dla uczniów z klasy 3 B jest to warunek uzyskania
potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie kucharz.

Egzamin ósmoklasisty – na koniec obecnego roku szkolnego będzie składał się z trzech części: egzaminu z języka
polskiego, z matematyki i języka angielskiego. Każda część będzie odbywała się w innym dniu: 25 maja egzamin z
języka polskiego , 26 maja z matematyki, a język angielski 27 maja; wszystkie są egzaminami pisemnymi i wszystkie
zaczynają się o godz.9.00. Czas trwania każdej części jest trochę inny.

Jeżeli ktoś ze zdających zachoruje, albo z innych powodów nie będzie mógł uczestniczyć w egzaminie (jednej części
lub w całości) - będzie składał egzamin w terminie dodatkowym – 16,17,18 czerwca. Nieobecność na tym drugim
terminie stanie się przyczyną konieczności powtórzenia klasy ósmej. Chyba, że taka osoba będzie chora , a lekarz
poświadczy ten stan jako uniemożliwiający przystąpienie do egzaminu – w takim przypadku istnieje możliwość
wystąpienia do OKE o zwolnienie ucznia z egzaminu. Egzaminy we wszystkich częściach odbywają się w oparciu o
arkusze dostosowane, a uczniowie naszej szkoły korzystają z możliwości wydłużenia czasu pracy z arkuszem.

W marcu odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty – uczniowie i nauczyciele dzięki nim uzyskali informacje o tym,
co trzeba jeszcze powtórzyć i na co szczególnie zwrócić uwagę. Teraz trwają przygotowania do egzaminu.

Od przyszłego roku szkolnego ósmoklasiści będą zdawać jeszcze egzamin z wybranego przedmiotu : biologii, chemii,
fizyki, geografii lub historii. O tym jak będą wyglądały arkusze egzaminacyjne z tych przedmiotów dowiedzieć się
można na stronie CKE.gov zakładka EGZAMIN ÓSMOKLASISTY → Informatory, lub na stronie OKE – zakładka o
takiej samej nazwie.



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz (podstawa programowa z 2017r.) odbywać się będzie w formie
egzaminu teoretycznego w oparciu o wydrukowane arkusze oraz egzaminu praktycznego przed egzaminatorem OKE. Egzamin
teoretyczny będzie 22 czerwca od godz.10.00, a egzaminy praktyczne - 29 czerwca w dwóch sesjach – pierwsza od godz. 8.00,
druga od 12.00. Uczniowie zdają egzaminy w oparciu o arkusze i zestawy zadań takie same jak w innych szkołach branżowych, a
jedynym ułatwieniem jest wydłużenie czasu pracy. Zdający przenoszą swoje odpowiedzi na kartę odpowiedzi i tylko te karty są
przekazywane do sprawdzenia w OKE.

Uczniowie przystępujący do egzaminu praktycznego muszą mieć ważne badania sanitarne, odpowiedni strój i obuwie, własne
trzy ścierki. Ich też obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych. W czasie egzaminu otrzymują zadanie:
przygotowanie i zaserwowanie określonych potraw , ich pracę obserwuje egzaminator OKE, który według określonych
kryteriów obserwuje i ocenia pracę uczniów i efekty pośrednie oraz końcowe. Na egzaminie praktycznym będzie psycholog.

Uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi w części teoretycznej i 75% punktów w części praktycznej – pozwoli zdającym
uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wynik poniżej wymienionych progów powoduje konieczność
przystąpienia do egzaminu w następnym roku szkolnym.

Wszyscy przystępujący do egzaminów zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania się na egzaminie i
wykonywania poleceń zespołów nadzorujących, w skład których zawsze wchodzi nauczyciel z innej szkoły. Wszyscy powinni
pamiętać o tym, że niesamodzielna praca, zakłócanie spokoju lub wnoszenie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych na
egzamin spowoduje przerwanie egzaminu. Uczeń, który tego się dopuści będzie musiał zdawać jeszcze raz. Na egzamin może
przybyć też obserwator z zewnątrz : z OKE, Kuratorium lub Starostwa.

Wszystkich – zdających i nauczycieli – obowiązuje też stosowanie się do przepisów związanych z zabezpieczeniem
epidemiologicznym.



VIII.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 

OFERTA EDYKACYJNA

Janina Niebudek



BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 4 –

OFERTA EDUKACYJNA



NOWOŚĆ



CO NAS WYRÓŻNIA?



WYMAGANE 
DOKUMENTY


