
SPOTKANIE Z RODZICAMI- 12.06.2007

Poniższy list zostanie odczytany przez radiowęzeł kilka minut po 17.00. 
W dalszej części zebrania proszę:
 skoncentrować się na informacji o wynikach klasyfikacji rocznej ucznia, 

przypominając zarazem tryb i warunki ubiegania się o wyższe oceny(par. 186, 187 
Statutu ZSO),

 przeprowadzić ankiety wśród rodziców,
 przypomnieć o obowiązku noszenia stroju galowego w czasie szkolnych uroczystości, 

w tym np. na zakończenie roku szkolnego (par. 112 pkt 2h Statutu ZSO).

Szanowni Państwo, 

Rok szkolny 2007/2008, 54 w historii naszego Liceum, przechodzi powoli do historii. 

Niełatwy był to czas, choćby ze względu na częstsze aniżeli kiedykolwiek zmiany nauczycieli

w trakcie roku szkolnego. Spowodowane one zostały legislacyjnymi zawirowaniami wokół 

ustawy emerytalnej. Ogólnospołeczny charakter tych zmian wykluczał jakikolwiek wpływ na 

tę sytuację przez dyrektorów szkół. W ZSO w Skawinie staraliśmy się, aby nie zakłóciły one 

w żaden sposób jakości i płynności procesu dydaktyczno- wychowawczego. Niestety, 

dokonując wymiany kadry dydaktycznej, nie potrafiliśmy zapobiec incydentom, które 

doprowadziły do pewnej nerwowości w relacjach części uczniów z nauczycielem. 

Przepraszam Państwa za te przejściowe kłopoty i pragnę zapewnić, że sytuacja uległa 

całkowitej normalizacji. 

Obecnie z satysfakcją odnotowuję fakt, że sprawy w szkole idą w dobrym kierunku: 

nie chcąc zapeszyć wstrzymam się od wygłaszania wszelkich komentarzy na temat 

tegorocznych matur, tym bardziej, że wspólnie byliśmy świadkami wielu kontrowersji wokół 

konstrukcji zadań egzaminacyjnych. Wyniki egzaminów ustnych wszakże uprawniają w tym 

miejscu do ostrożnego optymizmu. Dobiega również końca rekrutacja uczniów na rok 

szkolny 2008/2009- mam nadzieję- równie obiecująca jak przed rokiem. Dotychczasowe 

badania jakości kształcenia pokazują bowiem, że skuteczność pracy szkoły jest wysoka, a

absolwenci gimnazjów rozwijają i podnoszą podczas trzyletniej nauki w ZSO swoją wiedzę i 

umiejętności. Liczę, że solidność i atrakcyjność naszej oferty znajdzie przełożenie w postaci 

satysfakcjonującego naboru do klas I. 

Podsumowując krótko mijający rok trzeba stwierdzić, iż nasi uczniowie odnieśli

szereg sukcesów w rywalizacji międzyszkolnej, indywidualnych i zespołowych. Szczycimy 

się zatem spektakularnym osiągnięciem Magdy Madei w centralnym etapie tegorocznej 

edycji olimpiady wiedzy o UE, zwycięstwem drużyny sanitarnej w składzie: Dawid 



Mrowiec, Marek Grabowski, Katarzyna Łokcik , Katarzyna Cora, Dawid Sikorski w 

Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i awansem do zawodów 

ogólnopolskich. Spośród naszych uczniów rekrutują się też laureaci konkursów sportowych, 

językowych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, chemicznych i 

artystycznych różnych szczebli: od gminnych po wojewódzkie.

Systematycznie poszerzaliśmy też ofertę zajęć pozalekcyjnych. Warto przypomnieć tu

o działalności  koła teatralnego, psychologicznej grupy wsparcia, sks-u i koła fitness, grupy 

filmoznawczej „ W nowym kinie”, czy pozalekcyjnych formach edukacji ekonomicznej i 

kulturalnej. Zorganizowaliśmy obóz narciarski w Głuchołazach. W powyższych 

przedsięwzięciach uczestniczyło prawie 25% uczniowskiej populacji, co potwierdza potrzebę 

kontynuacji tych form pracy. Na prezentację dorobku kół zainteresowań, jak również innych 

tegorocznych osiągnięć, jak co roku przeznaczamy pierwszy dzień Święta Szkoły- Dzień 

Patrona Szkoły (środa, 18.06.2008- harmonogram zamieszczamy na tablicy informacyjnej na 

II piętrze), na który już dziś serdecznie Państwa zapraszam. 

Dużą uwagę przywiązywaliśmy także do organizacji przedsięwzięć o charakterze 

otwartym, promujących szkołę i podkreślających jej więź ze środowiskiem lokalnym. Nasza 

oferta w tym względzie była urozmaicona- przeprowadziliśmy bowiem zarówno konkurs 

literacki (połączony z przeglądem piosenki poetyckiej), bożonarodzeniowy konkurs kolęd i 

zwyczajów świątecznych, turnieje sportowe: piłki nożnej, fitness, jak też debatę europejską o

perspektywach wprowadzenia europejskiej waluty w Polsce. Wzorem lat ubiegłych w ostatni 

weekend lutego w Lubomierzu na stoku narciarskim rywalizowali absolwenci LO w Skawinie 

podczas V edycji mistrzostw absolwentów w narciarstwie. Ta impreza ma już swoją tradycję, 

niepowtarzalny klimat i wciąż przyciąga nowych uczestników. Pragniemy umacniać więź z 

naszymi absolwentami. Także podczas spotkań i prelekcji we wspomnianym już Dniu 

Patrona Szkoły, pomyślanych jako popularyzacja dorobku środowiska absolwentów oraz 

przybliżenie uczniom dokonań najwybitniejszych spośród nich.

Sukcesywnie z dużą determinacją rozbudowujemy i unowocześniamy bazę 

dydaktyczną. Pozyskujemy sprzęt multimedialny, zapewniający szeroki i swobodny dostęp do 

najnowocześniejszych technologii wspierających edukację. Większość klas wyposażona jest 

w nowoczesne zestawy audiowizualne. Dysponujemy kilkoma mobilnymi zestawami 

multimedialnymi, umożliwiającymi wykorzystanie TI niemal w każdej sali i na każdym 

przedmiocie. Stale wzbogacamy szkolny księgozbiór ( w tym również o pozycje z literatury 

popularnej, tzw. „czytadła”- by szkolna biblioteka nie była przez młodzież postrzegana 

wyłącznie w kategoriach lekturowego przymusu), unowocześniamy zasady 



ewidencjonowania tegoż księgozbioru, wprowadzając kody kreskowe i czytniki kodowe, na 

bazie Multimedialnego Centrum Informacji Naukowej modernizujemy bibliotekę. Szkoła 

posiada cztery pracownie komputerowe, zapewniając uczniom swobodny, otwarty i 

bezpieczny dostęp do sieci i urządzeń multimedialnych pod kontrolą kompetentnych 

nauczycieli. Zamontowaliśmy system monitoringu wizyjnego, optymalizując poziom 

bezpieczeństwa uczniów. Na rozstrzygnięcie oczekuje też kwestia budowy nowoczesnej sali 

gimnastycznej- więcej informacji na ten temat będę mógł przekazać Państwu we wrześniu.

Opisane wyżej przedsięwzięcia mają na celu wszechstronny rozwój naszej młodzieży i 

możliwie najlepsze przygotowanie jej do dalszej nauki lub podjęcia pracy. Coroczne badania 

losów absolwentów, o których informuję Państwa podczas wywiadówki półrocznej, pokazują, 

że radzimy sobie w tych działaniach całkiem nieźle. Mam nadzieję,  że wyniki tegorocznej 

matury potwierdzą tę prawidłowość.

Dzisiejsze spotkanie z Państwem zamyka kolejny rok współpracy z Radą Rodziców. 

Bardzo Państwu dziękuję za ten rok, mam bowiem przekonanie, że wspólnie potrafiliśmy 

podołać temu niezwykłemu wyzwaniu, jakim jest wychowanie młodego człowieka. Dziękuję 

za Państwa obecność wśród nas przy okazji szkolnych uroczystości i zupełnie bez okazji. 

Pragnę zapewnić, a grono pedagogiczne LO podziela ten pogląd, że obecność ta stanowi dla 

nauczyciela wielkie wsparcie. Na to wsparcie i coraz lepszą współpracę liczymy również w 

przyszłości. W związku z tym tradycyjnie przygotowaliśmy ankietę, o wypełnienie której 

uprzejmie proszę. To dla nas nieocenione źródło informacji o postrzeganiu przez Państwa 

naszej pracy i szkoły, a także narzędzie do doskonalenia oddziaływań.

Kończąc zapraszam Państwa jeszcze raz na Święto Szkoły w dniach: 18, 19.06, a 

ponieważ za pasem wakacje- życzę słonecznego urlopu w rodzinnym gronie z dala od trosk i 

kłopotów, także tych szkolnych. Do zobaczenia we wrześniu.


