
 

SPOTKANIE Z RODZICAMI- 14.11.2013 

 
Poniższy list zostanie odczytany przez radiowęzeł kilka minut po 16.30. W dalszej części zebrania proszę krótko omówić 

treści podane w komunikatach i skoncentrować się na informacji o postępach ucznia. 

 

Szanowni Państwo,  

Witam bardzo serdecznie i tradycyjnie już proszę o chwilę uwagi. Listę spraw, które chciałbym Państwu pokrótce 

przedstawić otwiera kwestia realizacji zadań dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności 

uczniów zdolnych. Po zakończeniu projektów: Feniks i Diament dobiegły również końca zajęcia w ramach Młodzieżowych 

Uniwersytetów Matematycznych, projektu  podjętego wspólnie z UJ, a służącego podnoszeniu wiedzy i umiejętności z 

matematyki. Po tegorocznych wynikach matury z matematyki (1osoba na 150 abiturientów nie zdała egzaminu, a średni 

wynik egzaminu to 70%, czyli wg klasyfikacji OKE- wysoki!) można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zajęcia 

te spełniły swoją rolę. Podkreślam więc, że warto posyłać dzieci na zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę, o których 

więcej w dalszej części niniejszego listu. Zatem, do dyspozycji naszych uczniów w tym roku są zajęcia z matematyki w 

ramach programu „Rok 0 w AGH”, zajęcia grantowe: „Rozwiń swoje horyzonty przed maturą” oraz „Przed maturą z 

matematyki”, wreszcie- program platforma matematyczna, której uruchomienie nastąpi lada moment.  Zarazem oferujemy 

także inne formy zajęć pozalekcyjnych: sportowe (Dbaj o kondycję, zdrowie i urodę” – nowoczesne formy 

ruchowe fitness w zajęciach pozalekcyjnych”, a także sks w grach zespołowych – „Zdrowy i aktywny 

styl życia” oraz zajęcia sekcji pływackiej na basenie) i edukację europejską („10 lat z Europą”). Trwają też 

przygotowania do uruchomienia- wzorem roku ubiegłego- projektu z podstaw przedsiębiorczości pod nazwą „Rozwiń 

skrzydła przedsiębiorczości”, promującego aktywność w zakresie tworzenia i prowadzenia firmy. Od poniedziałku 25.11 

2013 chcielibyśmy także rozpocząć zajęcia kółka brydżowego dla uczniów. Sadzimy bowiem, że brydż sportowy uznany 

powszechnie za „jogging XXI wieku” z racji swoich walorów rozwijających wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia 

może stać się doskonałym narzędziem stymulującym przyrost umiejętności przed maturą, a zwłaszcza maturą z matematyki. 

Gorąco rekomenduję Państwu te zajęcia, tym bardziej że prowadzone one będą przez najwybitniejszych fachowców w 

Polsce, i zapraszam na dzisiejsze spotkanie z jednym z nich- panem Leszkiem Nowakiem do sali nr 2. Pod koniec roku zaś, 

w dniach 10-17.06.2014 tradycyjnie oferujemy udział w obozie i rejsie żeglarskim, które z roku na rok cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem. Zainteresowanych odsyłam do pana B. Marca. 

Kontynuując wątek rozwijania zainteresowań naszych uczniów, informuję, że podobnie jak w latach ubiegłych rozwijamy 

również  ścisłą współpracę dydaktyczną z wyższymi uczelniami Krakowa: AGH, UR i UJ. W październiku nasza młodzież 

uczestniczyła w  wykładach na Wydziale Geologii, Geodezji i Ochrony Środowiska AGH oraz w 

pierwszym spotkaniu w ramach tzw. „Pogadanek o geografii” w Instytucie Geografii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W najbliższym czasie kolejne grupy naszej młodzieży odbędą zajęcia na wspomnianych uczelniach. 

W/w dokonania napełniają mnie osobistą satysfakcją. Nie tylko bowiem wcielamy w czyn obietnice składane podczas 

rekrutacji do klas I, co jak sądzę, podnosi wiarygodność szkoły w oczach uczniów i ich rodziców. Przede wszystkim 

stwarzamy możliwości rozwijania zainteresowań i  podnoszenia aspiracji młodzieży, a także- rozbudzamy w uczniach 

motywację do kontynuacji kształcenia na wyższych uczelniach i podejmowania atrakcyjnych kierunków studiów. Chodzi tu 

przecież także o przekazanie młodym ludziom rzetelnej informacji o tym, co i gdzie studiować, aby ich wolny wybór 

przyszłości był bardziej świadomy, a przez to korzystniejszy dla nich. 

A skoro mowa przekazywaniu wiedzy i motywowaniu do nauki pragnę Państwu jeszcze raz zarekomendować 

dodatkowe zajęcia dydaktyczne z każdego przedmiotu służące wyrównywaniu braków wiedzy, a także zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów pasjonujących się jakimś przedmiotem. (tzw. „19 godzina”). Wstęp na te zajęcia jest wolny i 

oczywiście bezpłatny. Ich wykaz zamieszczony jest w gablocie informacyjnej na parterze i II piętrze oraz na stronie www 



szkoły, a ponadto- informacje na ten temat przekażą Państwu wychowawcy podczas dzisiejszych spotkań. Zachęcam 

Państwa do zainteresowania się naszą ofertą, tym bardziej, że frekwencja na tych zajęciach, mimo pewnej tendencji 

wzrostowej na niektórych przedmiotach- jest ciągle bardzo niska. A przecież- pomijając inne korzyści, jak choćby 

szlifowanie wiedzy przed maturą,  jest to doskonała alternatywa dla jakże kosztownych korepetycji. 

Szanowni Państwo,  

Omówione wyżej projekty edukacyjne stanowią o realizacji dydaktycznej misji szkoły. Nie mniej ważną, jeśli nie 

najważniejszą jest wszakże misja wychowawcza. I w tym kontekście pragnę zwrócić Państwa uwagę na nowelizację 

szkolnego Programu Profilaktyki, w której uwzględnione zostały Państwa uwagi przekazane zarówno w czerwcowych 

ankietach, jak i podczas spotkania we wrześniu. Wszystkich zainteresowanych treścią dokumentu odsyłam do 

wychowawców oraz pani A. Maryańskiej- pedagog szkolnej. Po tej dzisiejszej konsultacji w/w dokument zostanie 

opublikowany na stronie internetowej szkoły. Innym zagadnieniem wychowawczym, które pragnę tu zasygnalizować jest 

wciąż duża absencja uczniów na lekcjach. Wychowawcy zapewne omówią tę kwestię szczegółowo, moim obowiązkiem jest 

natomiast zwrócenie uwagi na fakt, że częsta absencja na lekcjach jest przyczyną pogłębiających się deficytów wiedzy, a w 

konsekwencji- niepowodzeń edukacyjnych. Te zaś bardzo często wiążą się z obniżeniem nastroju i zwątpieniem w siebie, a 

czasami także- z frustracją czy depresją. Uniknąć tych sytuacji można m.in. poprzez stanowczy i konsekwentny brak 

przyzwolenia rodziców na nieobecność dziecka w szkole, zwalniania z trudnych lekcji czy usprawiedliwiana wagarów. 

Gorąco Państwa proszę o refleksję nad tym zjawiskiem.  

 

Drodzy Państwo,  

Zbliżający się rok 2014 jest sześćdziesiątym w historii LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Z tej okazji 

przygotowujemy we wrześniu duże spotkanie rocznicowe absolwentów i przyjaciół Szkoły. Już dziś wszakże zawiązało się 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie, więc jeśli 

ktoś z Państwa, chciałby do Stowarzyszenia przystąpić bardzo gorąco w imieniu Zarządu zapraszam i proszę o kontakt z 

sekretariatem Szkoły. Na koniec pragnę jeszcze wspomnieć o funduszu RR gromadzonym z dobrowolnych składek Państwa. 

Przypomnę, że jest to również inwestycja w bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia, tym bardziej, że coraz częściej 

uczniowie i ich rodzice występują o dofinansowanie wycieczek, wyjazdów czy wprost o wsparcie finansowe w związku z 

trudną sytuacją materialną. Z tego funduszu opłacamy dodatkowe formy zajęć, wyjazdy uczniów na konkursy czy zawody 

oraz nagrody materialne dla młodzieży wyróżniającej się w nauce i pracy na rzecz szkoły. Jeśli ktoś z Państwa chciałby 

dokonać wpłaty, można to zrobić zarówno przez klasowego skarbnika, jak też w sekretariacie, gdzie dyżuruje sekretarz 

szkoły, pani K. Zaczkowska.  

 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

 


