Newsletter STO Katowice

W Y D A R Z Y Ł O S I Ę w L I S T O PA D Z I E
TRUDNE DECYZJE
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Ważne terminy w grudniu :



Kolejny termin próbnych
egzaminów gimnazjalnych
17, 18 i 19 grudnia 2012



II tura matur próbnych od
10 - 20 grudnia 2012



Klasowe stoły wigilijne
21.12.2012



Ferie świąteczne od

pięć tygodni pobytu w GWSH za nami. Decyzja o przeprowadzce była jedną z najtrudniejszych w historii szkoły. Było to jednocześnie wielkie wyzwanie dla całej naszej społeczności. Jednak, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Nauczycieli i Rodziców, udało się ją przeprowadzić bardzo sprawnie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 17 października
b.r. pracowali do późnych godzin wieczornych po to, aby następnego dnia dzieci ze szkoły
podstawowej mogły bez przeszkód rozpocząć zajęcia w swoich nowych klasach.
Z dnia na dzień przyzwyczajaliśmy się do nowych warunków i pomieszczeń. Dziś maluszki korzystają z pomocy starszych koleżanek i kolegów, chętnie jedzą smaczne obiady, na
ich twarzach codziennie gości uśmiech. Szkolny bus od pierwszego dnia rozbrzmiewa
dziecięcym śmiechem i gwarem. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się pokonać piętrzące się przeszkody i mimo trudności, znów jesteśmy razem. :) Każdy dzień przynosi sukcesy, radości , a niekiedy małe smutki. Pracujemy jednak wytrwale i z tęsknotą wypatrujemy dnia, gdy znów zasiądziemy w ławkach, w wyremontowanym już Pałacu Młodzieży.

Z ŻYCIA SZKOŁY ...

22.12.2012 - 01.01.2013


Zebranie Rady Rodziców SP
12 .12.2012 , godz. 18.00


















W poczet uczniów naszych szkół przyjęliśmy pierwszoklasistów. Uroczyste pasowanie
w SP STO odbyło się 14 listopada. Zapraszamy na fotorelację:
http://www.stoszkola.pl/wydarzenia/2012/11/pasowanie-na-ucznia-1.html
Uczniowie, wraz z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami, uczestniczyli w wycieczkach tematycznych i warsztatach. Oto niektóre z nich:
klasy 2B, 2D, 3 - odwiedziły Filharmonię Śląską i podczas koncertu obserwowały
pracę dyrygenta,
klasa 3 - wędrowała śladami Jana Matejki w Krakowie,
klasy 1-3 - zwiedziły zabytkową kopalnię GUIDO w Zabrzu, poznając trudną pracę
górnika oraz zwyczaje górnicze,
klasy 1-3 uczestniczyły także w konkursach plastycznych: Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Tęcza-kolory jesieni” oraz Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„ Anioł / Diabeł”,
klasy 4-6 szkoły podstawowej realizowały I część Ogólnopolskiego Projektu Przyrodniczego „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”,
klasy 4-6 zorganizowały szkolne Andrzejki,
klasy 5 i 6 - uczestniczyły w warsztatach w Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej w Krakowie,
Ia i Ib gimnazjum uczestniczyły w spektaklu „ Przygody Odyseusza” w Teatrze
Groteska w Krakowie, utrwalając tym samym swoją wiedzę z zakresu mitologii greckiej,
IIa i IIb gimnazjum - gościły młodzież z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Marne
(Niemcy), w ramach tradycyjnej międzynarodowej wymiany młodzieży:
http://www.stoszkola.pl/wydarzenia/2012/11/wymiana-mlodziezy-sto-z-gimnazjumw-marne.html
klasy licealne i zainteresowani gimnazjaliści z klas III, wędrowali Szlakiem Kresów
Północno– Wschodnich:
http://www.stoszkola.pl/wydarzenia/2012/11/wycieczka.html
I i II LO uczestniczyły w Festiwalu Kultury Ekologicznej „ Zielono mi”,
II LO / grupa humanistyczna - wzięła udział w konferencji naukowej na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
I LO, w ramach warsztatów tematycznych, poszerzała swoją wiedzę na temat „ Jak
się uczyć?”

KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Uczniowie SP, gimnazjum i liceum ponownie aktywnie uczestniczyli w szkolnych kwalifikacjach
wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Do zawodów rejonowych zakwalifikowali się:

Uczestnicy rejonowych
etapów konkursów
przedmiotowych

SP - język polski z elementami historii 9 osób, matematyka z elementami przyrody 2 osoby.
Gimnazjum: - 18 osób ( wykaz uczniów obok).
Liceum : do II etapu olimpiad językowych awansowali: j. angielski ( M. Szlązak, Cz. Szarwiło),
j. francuski (N. Gamrot), j. hiszpański( A. Murek, IIIG),
Konkurs Wiedzy o J.angielskim- O. Masny, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie– J. Bodziony.

STYPENDYŚCI W LO
Za bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie naszego liceum ogólnokształcącego wyróżnieni
zostali stypendiami.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał - Cezary Szarwiło z kl. IIIA.
Szkolne stypendia naukowe otrzymują: Karolina Mrochem (IIA), Bartłomiej Składowski (IIIA),
Oliwia Masny (IIA), Maciej Szlązak (IIIA), Maciej Guzy (IIA), Mikołaj Cup i Cezary Szarwiło
(IIIA)

W GRUDNIU W STO
6 grudnia

- klasy 1-3 SP, przedstawienie teatralne „ Przygody Sindbada Żeglarza”, Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach,

6 grudnia

- MIKOŁAJ na lodowisku - zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku w hali „ Spodek” od 8.15—9.30, zbiórka dzieci z klas 5, 6 i gimnazjum pod Spodkiem, godz. 8.30 ( dojazd własny),

6 grudnia

- konkurs matematyczny dla klas II gimnazjum
„ MATEMATYCZNE DUETY”,

6 grudnia

- eliminacje szkolne w LO / Olimpiada Przedsiębiorczości,

7/8 grudnia

- I NOC Z TOLKIENEM ( IIa i IIb gimnazjum, GWSH),

13 grudnia

- 1B, 1G, 2B, 2D - Chorzowskie Centrum Kultury, koncert z cyklu
„Młoda filharmonia”,

19 grudnia

- konkurs matematyczno -ekonomiczny dla klas I i II gimnazjum
„ W świecie pieniądza”,

20 grudnia

„Opowieść wigilijna” - przedstawienie wigilijne dla Rodziców, przygotowane przez uczniów z klas 1-3, w kaplicy parafialnej przy Parafii
Św. Piotra i Pawła w Katowicach, godz. 16.00,

20 grudnia

- zajęcia warsztatowe dla kl. II gimnazjum– Palmiarnia Gliwice,

21 grudnia

- poranek poetycko-muzyczny przygotowany dla uczniów przez kl.4 i 6

OGŁOSZENIA:
1.Przypominamy Państwu, że od
01.01.2013 zmianie ulega wysokość czesnego.
Prosimy o terminowe wpłaty do
10 dnia każdego miesiąca.
2.Wa runki rekrutacji do szkół
STO Ka towice w roku szkolnym
2013/ 2014 zamieszczone są w
zakładkach REKRUTACJA w ka żdej
ze szkół.
3. Planowane przez Urząd Miasta
Ka towice za koń czeni e remon tu
Pałacu Młodzieży to 11.08.2013.
4. Informujemy, iż po odbiorze
technicznym i oddaniu do użytku
basenu ora z sali gimnastycznej
w Pałacu Młodzieży nastąpi zmiana planu lekcji w naszych szkołach. Plan zostanie dos tosowany
do harmonogra mu zajęć w w/w
obiektach. O terminie ich udostępnienia będziemy informować
Państwa na bieżąco.

Jesteśmy w sieci: www.stoszkola.pl

5. Prosimy, ab y w czasie mrozów,
d zieci d oj eżd żają ce b us em d o
szkoły, oczekiwały na przewóz
w portierni Pałacu Młodzieży.

