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WRZESIEŃ 2014
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
1 września 2014 r. o godz.9.00 w Zespole Szkół w Miejskiej Górce odbyła się uroczysta inauguracja roku
szkolnego 2014/2015. Rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniem hymnu
państwowego oraz uczczeniem minutą ciszy ofiar poległych w czasie II wojny światowej. Następnie Pani
Dyrektor Jolanta Hryniowska powitała serdecznie wszystkich zebranych na boisku szkolnym. Szczególne
słowa zachęty do nauki i wytrwałości skierowała do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w
naszej szkole oraz uczniów klas trzecich , których w tym roku szkolnym czekają egzaminy potwierdzające
ich umiejętności
i wiadomości. W dalszej części przedstawiła przydziały klas i poszczególnych wychowawców. Na
zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim samych sukcesów, kończąc słowami: „ Szkoła nie jest
przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty”. Po uroczystej inauguracji
uczniowie skierowali się do klas , w których spotkali się z wychowawcami.
Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Licealiada 2014/2015r.
W dniu 16 września 2014r., na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Lekkiej Atletyce Indywidualnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i
chłopców. Szkołę reprezentowała 20-to osobowa drużyna, w której każdy z zawodników brał udział w innej
dyscyplinie.
W zawodach uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z naszego powiatu. Zwycięzcy trzech
pierwszych miejsc w każdej z dyscyplin i kategorii otrzymali dyplomy.
 Nawrot Dawid – II miejsce w skoku w dal, wynik 5,58 – ZS Miejska Górka, W/w uczeń
zakwalifikował się do Rejonu w Lekkiej Atletyce.
 Popielas Szymon – IV m. w biegu na 100m.
 Rossa Daniel – V m. w biegu na 100m.
 Wycisk Agnieszka – IV m. w biegu na 100m.
III m. w biegu sztafetowym 4x100m. chłopców - ZS Miejska Górka, wynik 50,80
III m. w biegu sztafetowym 4x100m. dziewcząt - ZS Miejska Górka, wynik 1:03,03

Michał Łysiak srebrnym medalistą Pucharu Świata Ju Jitsu.
W ostatni weekend września w Bukareszcie odbyła się międzynarodowa impreza Ju Jitsu sportowego pod
nazwą „11th BALKAN OPEN CHAMPIONSCHIP”.
W pierwszym dniu rywalizacji odbył się Puchar Świata Kadetów. Zawody z udziałem 600 zawodniczek i
zawodników
z
17
krajów
stały
na
bardzo
wysokim
poziomie.
26-osobowa reprezentacja Polski wywalczyła 1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe medale. W składzie kadry
Polski znalazł się uczeń naszego gimnazjum Michał Łysiak, który wywalczył srebrny medal. Michał
pierwszą walkę eliminacyjną stoczył
z reprezentantem Cypru ADAMOU Nikos, którą wygrał przed czasem. Kolejną walkę po dogrywce
rozstrzygnął na swoją korzyść pokonując na punkty Greka CHOUMIS Konstantinos. W walce o wejście do
finału zwyciężył przed czasem z zawodnikiem Rumunii BANICA David. W walce finałowej uległ
zawodnikowi gospodarzy FEJER Richard zdobywając srebrny medal Pucharu Świata w kategorii do 60kg.

PAŹDZIERNIK 2014
Mistrzostwa Powiatu Rawickiego
Dnia 10 października 2014r. grupa 22 uczniów naszej szkoły uczestniczyła
w Mistrzostwach Powiatu Rawickiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych zorganizowanych na
stadionie OSIR – u w Rawiczu. Z naszych zawodników do dalszej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim
zakwalifikowali się:



Marta Langner z klasy IIIB gimnazjum – II miejsce
Skrzypek Wojciech z klasy IB ZSZ – IV miejsce

15-lecie Zespołu Szkół, Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015r. roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 15-lecia
istnienia Zespołu Szkół im St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Całą uroczystość uświetniły artystyczne
występy uczniów. Uwieńczeniem obchodów 15-lecia powstania Zespołu Szkół w Miejskiej Górce było
wręczenie, po raz pierwszy w historii Naszej Szkoły przez panią dyrektor Jolantę Hryniowską, certyfikatów
i statuetek przedstawicielom instytucji pozaszkolnym, będących uhonorowaniem dotychczasowej,
bezinteresownej współpracy ze szkołą.
Tytuł Partnera Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka otrzymali:

















Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KA 4” Łukasz Kaczmarek
Walbet A.D.K. Walkowiak Sp. J.
Rymet J. R. Rydzyński
Zakład Cukierniczy ”JOKER” Sp. c. Maria i Marek Buchowscy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” Z. Goliński
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska B. Bogacka- Gancarczyk
BPB Robert Otto
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
Zakład Karny w Rawiczu
Gospodarstwo Leśne Lasów Państwowych Nadleśnictwo Żmigród
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Renata Roman Walkowiak
Zakład Ślusarski Andrzej Bőhm
Piekarnia - Cukiernia Nowakowska Wiesława
Koło Łowieckie „Łowiec”
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Jackowski
Wicestarosta Rawicki Krzysztof Synoracki

LISTOPAD 2014
Apel z Dnia Niepodległości
W dniu 7 listopada 2014r. odbył się w naszej szkole apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. To ważny dzień dla każdego Polaka, gdyż przypomina nam o wyzwoleniu ojczyzny i niewoli
zaborców W montażu słowno-muzycznym uczniowie przytoczyli rys historyczny okresu zaborów i
wydarzeń nawiązujących do kształtowania się drogi do niepodległości. Pamięć o tych wszystkich, którzy
polegli w imię najwyższych wartości wyrażono w wierszach
i pieśniach patriotycznych. W klimat odległych wydarzeń, walk narodowo-wyzwoleńczych uczniowie
zostali wprowadzeni dzięki obrazom w prezentacji multimedialnej. Apel przygotowali uczniowie pod opieką
nauczycieli pani
M. Czapiewskiej i pani K. Walkowiak. Oprawę muzyczną tradycyjnie przygotował chór szkolny pod opieką
pani K. Maciejak. Podkreślając rangę Narodowego Święta oraz współczesne kształtowanie wartości
patriotycznych nie poprzestano tylko na takiej formie. Na korytarzu szkolnym pani A. Pląskowska i pan

D.Drabik wraz uczniami przygotowali wystawę na której
sceny z działań na frontach I wojny światowej 1914-1918r.

prezentowano portrety wybitnych Polaków i

GRUDZIEŃ 2014
Zaszczytny tytuł przyznany
Od września do grudnia roku szkolnego 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie
„AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ” . Uczestnicy konkursu, aby zdobyć ten zaszczytny tytuł,
musieli wykonać 10 trudnych zadań i zdobyć najmniej 8/10 punktów za każde z nich.
Naszej Szkole to się udało. Koordynatorami projekty były nauczycielki wychowania fizycznego p.
Agnieszka Pietrula i p. Angelika Ratajczak .

VI Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu
W dniu 03.12.2014r. odbył się VI Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Dzisiaj i każdego
dnia przełamujemy bariery, otwieramy kolejne drzwi" . W uroczystości wzięło udział około 300 osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz. Na scenie zaprezentowali się podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy, seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz wyjątkowo pięknie
zaprezentował się chór szkolny wraz z uczennicami z grupy projektowej e-Szkoła Moja Wielkopolska z
Miejskiej Górki, który uświetnił część artystyczną swoimi piosenkami. Występ bardzo się podobał
publiczności, która nagrodziła je gromkimi brawami.

Uczniowie profilu prawno-policyjnego w Kiekrzu
W dniach 9-10 grudnia uczniowie klas I i III Liceum o profilu policyjno-prawnym wzięli udział w zajęciach
zorganizowanych przez KWP w Poznaniu. Zajęcia odbyły się w Kiekrzu. Uczniowie mieli okazję
spróbować swoich sił w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej naboru do Policji. Ponadto każdy z naszych
podopiecznych odbył rozmowę z policyjnym psychologiem. O sprawdzenie sprawności fizycznej naszych
uczniów zatroszczył się instruktor odpowiedzialny za tor przeszkód, który przygotowuje kwalifikantów do
służby czynnej w Policji. Czas uczniów umiliły różne zajęcia integracyjne. Drugiego dnia, uczniowie mieli
szansę poznać progi Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
gdzie został wygłoszony wykład na temat działania ludzkiego mózgu. Nasi podopieczni zdobyli wiele
potrzebnych umiejętności przydatnych nie tylko przy naborze do Policji, lecz także w rozmowach o pracę.
Stypendia Fundacji PKM Duda
Dnia 11.12.2014r. w Pałacu w Pakosławiu odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających przyznanie
stypendium Fundacji PKM Duda im. Maksymiliana Duda. Uroczystość zgromadziła wielu gości:
samorządowców, dyrektorów szkół, z naszej szkoły Panią Dyrektor Jolantę Hryniowską, rodziców
stypendystów oraz całą rodzinę Duda. W tegorocznej edycji wnioski złożyło prawie sto osób. Powołana
kapituła fundacji, po trzech etapach weryfikacji kandydatur, wyłoniła 30 osób, które otrzymają stypendia podkreślała Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicząca rady fundacji. W uroczystej gali podsumowującej 10
lat fundacji uczestniczyli nasi uczniowie: Wojciech Śliwa z kl.2a, Wiktor Miedziński z kl.3a, Joanna Kryś z
kl.3b,Adam Stachowski z III LO, którzy otrzymali stypendia. Podczas trwania gali Asia uświetniła
uroczystość wspaniałym śpiewem, Wojtek z kolegami i koleżanką wykonał pokaz ju-jitsu, a każdy chętny
mógł zagrać z Wiktorem w szachy. Ponadto można było się spotkać i porozmawiać z żużlowcami Unii
Leszno, Tobiaszem Musielakiem i Przemkiem Pawlickim.
IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka
W dniu 11 grudnia 2014r. w Gnieźnie odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności
Stanisława Mikołajczyka. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Gnieźnie, Zarząd Główny Towarzystwa im. St. Mikołajczyka w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w
Gnieźnie. Do wzięcia udziału w turnieju wiedzy zostały zaproszone szkoły imieniem Stanisława
Mikołajczyka. Celem konkursu była popularyzacja idei Stanisława Mikołajczyka wśród młodego pokolenia,
a także pogłębienie wiedzy o życiu i działalności wybitnego Polaka. Zespół Szkół w Miejskiej Górce
reprezentowała trzy osobowa drużyna w składzie: Patrycja Rydzyńska, Karol Maślak, Sebastian
Mikołajewski. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym.

Jasełka 2014
Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów i nauczycieli.
W udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się: Pani Dyrektor Jolanta Hryniowska, Pani Wicedyrektor
Violetta Nowak, Pani Wicedyrektor Ilona Szwarc, nauczyciele i uczniowie. Piękna scenografia
wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe
zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali świątecznych życzeń Pani
Dyrektor Jolanty Hryniowskiej, a Pani Wicedyrektor Ilona Szwarc nagrodziła uczniów za szczególne
osiągnięcia artystyczne i sportowe. Następnie w świątecznych nastrojach rozeszli się do sal, w których
odbyły się klasowe spotkania wigilijne.

„KRAJOBRAZ ZIMOWY”- wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Krajobraz zimowy” pod takim hasłem przebiegała III edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego
organizowanego przez Nasz Zespół Szkół. Ilość prac zgłoszonych do konkursu oraz Szkół i Placówek, które
zechciały wziąć w nim udział przerosła najśmielsze oczekiwanie organizatorów. Łącznie w konkursie
wzięło udział 358 osób ! 10 lutego o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej Naszego Zespołu odbyło się
uroczyste podsumowanie Konkursu. Zaproszeni goście oraz uczestnicy i ich opiekunowie mieli okazję
posłuchać krótkiego koncertu w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego Cisforte a po uroczystym
rozdaniu nagród zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz wystawę prac konkursowych.
Koordynatorami konkursów były Panie Agnieszka Iżykowska i Katarzyna Maciejak.

LUTY 2015
Rok Trznadla i kolejny sukces!
13 lutego piątek okazał się szczęśliwy dla uczestników akcji Ożywić Pola prowadzonej w naszej szkole. Na
uroczystej gali we Wrocławiu, która miała miejsce w Wyższej Szkole Bankowej, odebraliśmy nagrody dla
najlepszych grup spośród 131 szkół w Polsce biorących udział w akcji. Prowadzący pan Mirosław
Głogowski podkreślił unikalność akcji w skali krajowej jak również europejskiej, mówił o wielkim
zaangażowaniu około 30 tysięcy osób biorących udział w aktywnej ochronie przyrody „Roku Trznadla”.

MARZEC 2015
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
W dniu 3 marca 2015 r. przeprowadzone zostały w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka eliminacje szkolne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięło udział
22 uczestników - gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Do eliminacji gminnych, które odbyły się 10 marca br. Zakwalifikowało się trzech uczniów gimnazjum:




Adrian Bożko,
Roksana Organistka,
Kacper Pląskowski.
Eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się 27 marca br., w Rawiczu, udział wzięła
reprezentacja szkół ponadgimnazjalnych:





Maciej Ardeli – LO,
Beata Markowska – ZSZ,
Marta Tyczyńska – ZSZ.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!

Metamorfozy uczniów Zespołu Szkół w Miejskiej Górce
W piątek 6 marca 2015r. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną wraz opiekunami, w ramach
swoich zajęć, udali się do Zakładu Fryzjerskiego pani Justyny Ruskowiak w Miejskiej Górce.
Spotkanie rozpoczęło od krótkiego wykładu na temat higieny włosów. Fryzjerka wyjaśniła, na czym polega
jej praca. Zachęceni przez właścicielkę zakładu i praktykantki uczniowie wykonali proste czynności
fryzjerskie takie jak: mycie włosów, posługiwanie się szczotką do modelowania. Nauczyli się rozpoznawać
sprzęt fryzjerski jak: suszarka, maszynka do strzyżenia włosów i różne rodzaje nożyczek. Mieli okazję
skorzystać z usług fryzjerskich. Po skończonym spotkaniu można było podziwiać metamorfozy uczniów.

ZASZCZYTNY TYTUŁ PRZYZNANY !!!
Od września do grudnia roku szkolnego 2014/2015 Nasza Szkoła brała udział w ogólnopolskim projekcie
„AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ”
Uczestnicy konkursu, aby zdobyć ten zaszczytny tytuł, musieli wykonać 10 trudnych zadań i zdobyć
najmniej 8/10 punktów za każde z nich.
Naszej Szkole to się udało!
W projekcie szczególnie aktywnie uczestniczyła Alicja Pawlak, uczennica klasy I LO, która perfekcyjnie
zajęła się obróbką komputerową poszczególnych zadań.

Wyniki Szkolnego Konkursu Twórczości Poetyckiej
Dnia 9 marca 2015 roku ogłoszono wyniki Szkolnego Konkursu Twórczości Poetyckiej. Laureatką została
uczennica klasy drugiej gimnazjum Beata Szotkiewicz. Dalsze miejsca zajęli uczniowie klas liceum
ogólnokształcącego: Dariusz Misiewicz i Hubert Rojda.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Spotkanie PaT-owców
18 marca 2015r. uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu zorganizowanym w ramach
ogólnopolskiego projektu „Profilaktyka a TY”.

Wielkanocna zbiórka żywności!
W dniu 20 marca 2015r. koło charytatywne z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
uczestniczyło w zbiórce żywności, włączając się w ogólnopolską akcję CARITAS. Zbierali dużo artykułów
żywnościowych z długim terminem przydatności do spożywania.
Była to już kolejna akcja, w którą włączyło się koło charytatywne z naszej szkoły.
Wierzymy, że słowa " dobro zawsze wraca", staną się życiowym mottem dla wielu ludzi, których
charakteryzuje empatia i chęć pomagania innym.

„SPOTKANIE Z POEZJĄ ROMSKĄ
23 marca 2015 roku licealiści Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka udali się do Ośrodka Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, gdzie uczestniczyli w spotkaniu ze znanym aktorem Zbigniewem
Walerysiem. Artysta czytał wiersze Karola Parno – Gierlińskiego z tomiku „ Róża Pustyni” oraz opowiadał
o pracy nad filmem „ Papusza”, w którym grał męża poetki romskiej Bronisławy Wajs. Uczniowie bliżej
poznali kulturę i tradycję polskich Romów.

Okno na parlament”
Dnia 25 marca grupa uczniów Zespołu Szkół w Miejskiej Górce wybrała się w późne środowe popołudnie
do Wrocławia, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: KINO czy TEATR? TEATR czy KINO? uczestnicy
udali się na spektakl pt.: "Okno na parlament". Jest to jedna z najlepszych na świecie komedii. Historia
polityka wysokiego szczebla, uwikłanego w romans z zamężną sekretarką lidera opozycji. Żeby rozbawić
widza „dorzucono” jeszcze trupa, tytułowe okno i szafę. Wszystko połączono natomiast dowcipnymi
dialogami, dobrymi gagami, komplikując kaskadę zdarzeń, odrobinę przerysowując postacie. Do tego
dołożono jeszcze ciekawskiego dyrektora hotelu oraz kelnera-złośliwca. Znakomity komizm sytuacji
fabularnych i języka oraz niesamowita gra aktorska sprawiły, „Okno na parlament” rozbawiło nas do łez. Od
teraz wszyscy zgodnie mając wybór między kinem a teatrem, zdecydowanie WYBIERAMY TEATR!!!
Zapraszamy wszystkich niedowiarków na kolejną wycieczkę do teatru!

Nasze sukcesy
Nasi uczniowie ZSZ otrzymali za wysokie wyniki egzaminu czeladniczego, który jest potwierdzeniem
wysokiego poziomu wiedzy i umiejetności.

Kolejny sukces to zajęcie II miejsca w Turnieju Klas Mundurowych Szczypiorno 2015.

Jeszcze jedno osiągnięcie, tym razem indywidualne – Adam Stachowski, uczeń III LO zajął II miejsce w II
Otwartym Turnieju Klas Mundurowych Szczypiorno 2015.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI
Dnia 27 marca 2015 r. miało miejsce rozstrzygniecie Szkolnego Konkursu Literackiego pod tytułem „ To
było niezwykłe wydarzenie”, do którego udziału zachęcaliśmy naszych uczniów , chcących wykazać się
umiejętnościami opowiadania pięknym ,pisanym tekstem swoich historii , przeżyći wzruszeń.Laureatką
została Beata Szotkiewicz , uczennica klasy 2a gimnazjum. Drugie miejsce przypadło w udziale Joannie
Kryś z klasy 3 b gimnazjum. Trzecie miejsce zajęła Zuzanna Sroka z 1 b gimnazjum.
Dziękujemy i gratulujemy uczestniczkom konkursu.

MISTRZOSTWA POWIATU RAWICKIEGO W UNIHOKEJU – GIMNAZJADA 2014/2015r.
W dniu 30 marca 2015r. w Rawiczu-Sierakowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Rawickiego w
Unihokeju chłopców szkół gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy. Do rozgrywek przystąpiło 7 szkół. Mecze rozgrywane były w składach 6-cio osobowych (5
zawodników w polu + bramkarz). Drużyny zostały podzielone na 2 grupy, zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym” i w czasie 2x5 minut. Mecze były bardzo wyrównane i na wysokim poziomie sportowym.
Do ostatniego meczu ważyły się losy awansu do grupy finałowej jednak naszej drużynie udało się
awansować do półfinału, w którym przegraliśmy z drużyną Konar ostatecznie po rzutach karnych.
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
1. Gimnazjum Szkaradowo
2. Gimnazjum Sierakowo
3. Gimnazjum Konary
4. Gimnazjum Miejska Górka
5. Gimnazjum nr 1 Rawicz
6. Gimnazjum Bojanowo
7. Gimnazjum Jutrosin
Szkołę naszą reprezentowali uczniowie w składzie: Kamil Drewniak, Edwin Marchewka, Michał Łysiak,
Grzegorz Plawgo, Jakub Szymkowiak, Kamil Siecla, Kacper Kaczmarek, Michał Kaczmarek, Kacper
Rakowski, Filip Sulikowski, Adam Majchrzak.

KEIECIEŃ 2015
Dzień Języków Obcych
01 kwietnia 2015r. po raz trzeci odbył się Szkolny Dzień Języków Obcych. Tym razem uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w zajęciach krajoznawczych prowadzonych przez … swoich kolegów. W każdej klasie
ochotnicy wcielili się w rolę nauczycieli języków obcych i zaprezentowali swoim kolegom
i koleżankom przygotowane wcześniej przez siebie lekcje. Nie zabrakło prezentacji zabytków Wielkiej
Brytanii i Niemiec, ciekawych informacji krajoznawczych, map, zdjęć i quizów językowych.
Najaktywniejsze grupy otrzymały voucher na ocenę bardzo dobrą z kartkówki z języka obcego,

a „nowi nauczycieli” zgodnie przyznali, że nauczanie innych nie jest takie łatwe i przyjemne, jakby się
mogło wydawać…

Tegoroczne „Drzwi Otwarte” w naszej szkole
10 kwietnia br. po raz trzeci zorganizowaliśmy „ Drzwi Otwarte” pod hasłem „ Nie może Cię u Nas
zabraknąć”. Zaprosiliśmy tym samym wszystkich chętnych w ciekawą podróż pełną pokazów, doświadczeń,
warsztatów, zabaw językowych i sportu. Nie zabrakło uczniów z okolicznych szkół, którzy z
zaciekawieniem i zaangażowaniem zwiedzali szkołę, uczestnicząc w różnorakich zajęciach. Szóstoklasiści
ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce mieli okazję zapoznać się z propozycjami zajęć oferowanych
przez naszą placówkę.
W tym dniu młodzież poznawała swoją przyszłą szkołę, a niezdecydowani gimnazjaliści mogli przekonać
się do wyboru Zespołu Szkół w Miejskiej Górce i kontynuacji nauki w liceum o kierunku prawnopolicyjnym i kierunku służba więzienna lub w szkole zawodowej z możliwością dalszej nauki w liceum dla
dorosłych. Szkoła dysponuje szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych, nowoczesną bazą i realizuje wiele
projektów edukacyjnych oraz programów edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
Gimnazjalistów lubiących doświadczenia zaprosiliśmy do magicznego świata chemii, biologii i geografii, w
którym to odbyły się pokazy krótkich doświadczeń, map multimedialnych oraz zajęcia z mikroskopem.
Odwiedzająca szkołę młodzież miała okazję poczuć się pilotami za sterami śmigłowca. Odbyły się również:
pokaz samoobrony pod okiem Mistrza Europy, spotkanie z funkcjonariuszami policji i zakładu karnego,
zajęcia w siłowni, warsztaty z mapą myśli, prezentacja zawodów szkoły zawodowej oraz turniej piłki
koszykowej.
Prezentacją programu „Ożywić Pola” pokazaliśmy wszechstronność działań podejmowanych przez uczniów
i nauczycieli w szkole. Na zwiedzających czekały liczne atrakcje. Wśród nich quizy językowe
przygotowane przez anglistów oraz krzyżówki i puzzle matematyczne. Poprzez prezentację multimedialną
dotyczącą kierunków i sposobu kształcenia w szkole zawodowej oraz możliwości kontynuowania nauki w
liceum dla dorosłych i poprzez obejrzenie stanowisk z przedstawicielami poszczególnych zawodów oraz
nabywając informacji o kierunkach kształcenia w liceum: prawno-policyjnym i służba więzienna uczestnicy
mieli okazję dokonać weryfikacji ofert proponowanych w kształceniu ponadgimnazjalnym.
Zespół Szkół w Miejskiej Górce jest placówką stale rozwijającą się, wychodzącą naprzeciw potrzebom
uczniów i rynkowi pracy, biorącą udział w licznych projektach, dlatego warto rozważyć kształcenie się
właśnie u nas.

ZS Miejska Górka na Rawickim Festiwalu Nauki
10 kwietnia 2015r. uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w I Rawickim Festiwalu Nauki, w ramach
którego odbyły się XIII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Impreza zorganizowana przez Urząd
Miejski Gminy Rawicz oraz Gimnazjum w Sierakowie była kolejną okazją do zaprezentowania oferty
edukacyjnej szkoły na rok szkolny 2015/2016. Klasy policyjne przygotowały z tej okazji specjalny pokaz
samoobrony, wzbudzając zachwyt zwiedzających. Nie obyło się również bez prezentacji osiągnięć uczniów
ZS: filmów promocyjnych, licznych zdjęć, pucharów, najnowszego sprzętu multimedialnego oraz broszurek
informacyjnych. Po raz pierwszy wsparcia merytorycznego naszej placówce udzielili funkcjonariusze
Zakładu Karnego w Rawiczu por. Ewa Szulc oraz mł. chor. Kinga Kowalska, które w ramach
funkcjonowania w miejskogóreckim liceum kierunku Służba Więzienna, udzielały informacji o nauce i
sposobie kształcenia w klasach o profilu penitencjarnym. Szczególne podziękowania należą się również

naszym koleżankom i kolegom z klasy: II LO Marcie Pawlickiej, Aleksandrze Młodej, Wiktorii
Kowalewskiej oraz Dawidowi Rutkowskiemu, jak również uczestnikom pokazów samoobrony: Wojtkowi
Śliwie, Tobiaszowi Zdunowi, Zuzannie Rakowskiej, Paulinie Skrzypek oraz Adamowi Stachowskiemu za
godne reprezentowanie imienia szkoły podczas Tragów Edukacyjnych oraz promowanie oferty szkoły
podczas spotkań z młodzieżą.

II TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W
MIEJSKIEJ GÓRCE.
W dniu 10.04.2015r. podczas „Drzwi otwartych” odbył się II Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. W zawodach wzięło udział sześć drużyn: Tanka Łatanka, FC Szybkie Trampki, Dzikie
Węże, Red Bul, Dzikie Koty oraz Gang Fisia. Zawody rozgrywano systemem każdy z każdym, a mecz trwał 2 razy po 5
minut. Turniej ten pozwolił młodzieży aktywnie spędzić czas wolny, dał możliwość wspólnej zabawy i współzawodnictwa
w tak popularnej i lubianej przez chłopców grze jaką jest piłka koszykowa. Udział w turnieju wpłynął pozytywnie nie tylko
na rozwój fizyczny, ale również na charakter uczniów wpajając im takie cechy jak: wola walki, zasady fair play, życzliwość
wobec przegranych i wygranych, koleżeńskość, współpraca w zespole.
Celem zorganizowanego turnieju, było również popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez sport oraz zachęcenie
uczniów do kontynuowania nauki i rozwijania swoich pasji w naszej szkole.
Tabela końcowa:
I MIEJSCE – Gang Fisia
II MIEJSCE – FC Szybkie Trampki
III MIEJSCE – Red Bul
IV MIEJSCE – Dzikie Węże
Po zakończeniu rozgrywek zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar a reszta zespołów dyplomy

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
Dnia 16 kwietnia br. odbył się II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. Test składał się ze znajomości
słownictwa oraz struktur gramatycznych obowiązujących na poziomie klas gimnazjalnych. Ponadto
uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych. W tym roku w
konkursie uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły oraz gimnazjaliści z Sierakowa. Wszystkich uczestników
nagrodzono oraz wręczono pamiątkowe dyplomy. Oto wyniki II Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego:
I miejsce- Weronika Lipowczyk
II miejsce- Dominika Przewoźna
III miejsce- Agata Nadrowska
IV miejsce- Adrian Bożko

Dzień Patrona Szkoły
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły są obchody Dnia Jej Patrona. Uroczysty apel poświęcony naszemu
patronowi, Stanisławowi Mikołajczykowi, odbył się 16 kwietnia. Organizatorami uroczystości był
Samorząd Uczniowski.
Podczas apelu przybliżono postać Patrona oraz złożono kwiaty pod jego obeliskiem.
Nawiązując do tradycji szkoły dokonano uroczystej zmiany Pocztu Sztandarowego. Adama Stachowskiego
zastąpi Patryk Jaszczak a Marikę Lokś - Joanna Młoda, bez zmiany pozostaje Zuzanna Samol.
W dalszej części uroczystości wręczono Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce oraz za szczególne
osiągnięcia sportowe.
Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce:
1. Adam Stachowski,
2. Dominika Przewoźna,
3. Adrian Bożko,
4. Beata Szotkiewicz,
5. Michalina Kędzia,
6. Kinga Krzyżoszczak,
7. Nicole Zawidzka,
8. Milena Karolczak,
9. Zuzanna Sroka,
10. Jolanta Szymkowiak.
Stypendium Dyrektora Szkoły za osiągnięcia sportowe:
1. Wojciech Śliwa,
2. Jakub Szymkowiak,
3. Patryk Krysmann.
Apel był także okazją do wręczenia uczniom podziękowań i nagród. Podziękowanie otrzymała Alicja
Pawlak z kl. 1LO za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu „Aktywna szkoła. Aktywny uczeń”.
Nagrody otrzymali:
1. za Konkurs Twórczości Literackiej: B. Szotkiewicz, J. Kryś, Z. Sroka;
2. za Konkurs Twórczości Poetyckiej: B. Szotkiewicz, D. Misiewicz, K. Rojda;
3. za Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły: A. Pawlak, P. Frąckowiak, N. Ratajczak;
4. za Konkurs Informatyczny: K. Przybylak, A. Bożko, W. Miedziński

VIII Edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Deutsch ist einfach”
17 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce 33 gimnazjalistów wzięło
udział w ósmej edycji konkursu z języka niemieckiego „Deutsch ist einfach”. Do rywalizacji przystąpili
uczniowie z sześciu szkół powiatu rawickiego: z Rawicza, Konar, Szkaradowa, Bojanowa i Miejskiej Górki.
Tradycyjnie konkurs organizowany przez ZS w Miejskiej Górce jest dla uczniów ostatnim testem przed
zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym z języka obcego nowożytnego, a dla nauczycieli okazją do
wymiany poglądów i doświadczeń dydaktycznych.
Zadania podzielone zostały na trzy poziomy, tzn. osobno dla klas 1, 2 i 3 gimnazjum. Każda
z grup wiekowych przystąpiła do rozwiązywania zagadnień z przeznaczonego dla niej arkusza o
odpowiednim stopniu trudności. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami, natomiast zwycięzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzcą gratulujemy i zapraszamy za rok!
A oto zwycięzcy:
Klasy I gimnazjum

I miejsce – Eryk Giezek Gimnazjum nr 1 w Rawiczu
II miejsce - Eryk Domaniecki Gimnazjum nr 1 w Rawiczu
III miejsce – Kinga Mielcarek Gimnazjum w Konarach
Klasy II gimnazjum
I miejsce – Monika Węcłaś Gimnazjum nr 1 w Rawiczu
II miejsce – Izabela Merena Gimnazjum w Bojanowie
III miejsce – Patrycja Popielas Gimnazjum w Bojanowie
Klasy III gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Ptak
II miejsce – Marta Stefaniak Gimnazjum w Konarach
III miejsce - Dominika Przewoźna ZS Miejska Górka

Blog auf Deutsch
17 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbyła się VIII edycja
Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Konkurs ten był również okazją do
wręczenia nagród dla uczniów klas ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie „Blog
auf Deutsch”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu wpisu na blogu nt.: „Meine besten
Winterferien”. Prace konkursowe ocenione zostały zgodnie z zasadami oceniania pisemnych wypowiedzi
podczas egzaminu maturalnego. Poniżej prezentujemy laureatów konkursu, którym gratulujemy!
I miejsce – Wiktoria Kowalewska II LO
II miejsce – Estera Niedźwiecka III LO
III miejsce – Daria Gierlik I LO

Zakończenie kl. III LO
Dnia 24 kwietnia 2015 roku odbyła się uroczystość z okazji zakończenia nauki przez uczniów Liceum
Ogólnokształcącego oraz Liceum dla Dorosłych. Absolwenci Zespołu Szkół w Miejskiej Górce odebrali
świadectwa oraz wyróżnienia. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II liceum.

MAJ 2015
Szkolny Przegląd Projektów Edukacyjnych
13 maja 2015r. w sali gimnastycznej miejskogóreckiego Zespołu Szkół odbyła się prezentacja projektów
edukacyjnych, przygotowanych przez uczniów klas drugich gimnazjum. Projekty dotyczyły różnych
dziedzin wiedzy – biologii, historii, chemii itd. Przegląd rozpoczął projekt pt. „ Co robią dżdżownice w
glebie?”. Następnie przenieśliśmy się do pięknych Stanów Zjednoczonych, aby poznać ich kulturę i
najważniejsze zabytki. Z zainteresowaniem śledziliśmy, w jaki sposób można pozyskać i przetworzyć

energię. Podczas trzech godzin obejrzeliśmy wiele ciekawych filmów oraz prezentacji multimedialnych.
Przegląd był podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli. Na sali obecni byli również
pierwszoklasiści, dla których była to ważna lekcja, gdyż za rok oni zmierzą się z realizacją projektów
edukacyjnych.

Matura 2015 …prawie za nami
Absolwenci liceum ogólnokształcącego od 4 maja zmagali się z arkuszami maturalnymi z przedmiotów
obowiązkowych na poziomie podstawowym (j. polski, j. obcy, matematyka) i z wybranego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Oprócz części obowiązkowej maturzyści zdawali wybrane przedmioty dodatkowe, tylko na poziomie
rozszerzonym. Największą popularnością cieszyła się geografia. Nieliczni wybrali fizykę, matematykę,
wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, j. obcy czy historię.
Każdy maturzysta obowiązkowo sprawdzał swoją wiedzę i umiejętności podczas egzaminów ustnych z j.
polskiego (w nowej formule) oraz wybranego języka obcego, bez określania poziomu.
Wyniki egzaminu ustnego zdający znają już w dniu egzaminu, natomiast na wyniki egzaminu w części
pisemnej przyjdzie im czekać aż do …30 czerwca.
Egzamin maturalny, a właściwie jego wyniki, jest ważnym egzaminem w życiu młodych ludzi, ponieważ
decyduje o tym, czy spełnią swoje marzenia o dalszej edukacji, czy będą musieli zweryfikować swoje
wybory. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!!!

Paintball
„W grze udział biorą 2 zespoły. Każdy zespół ma swoją flagę. Wszyscy uczestnicy zaczynają grę w tym
samym czasie w swoich bazach(…).Wygrywa ta drużyna, która zdobędzie flagę przeciwnika i doniesie ją do
swojej bazy.” – Ten i wiele innych scenariuszy gry mieli okazję przećwiczyć uczniowie klasy IIa
gimnazjum podczas klasowej wycieczki na paintball. W ramach integracji klasowej postanowili
przetestować swoje umiejętności strategiczne i sprawnościowe. Wszystkie klasowe manewry odbywały się
na profesjonalnie przygotowanym polu do paintballu w Miliczu, a na zakończenie, dzięki uprzejmości
państwa Bolińskich, można było ogrzać się przy ognisku i pożywić po trudach walki. Wycieczkę klasową
uznajemy za udaną !

„SIELSKIE KLIMATY – PIĘKNA CZY BESTIA” - wyniki konkursów
Gminne konkursy organizowane w ramach realizacji projektu „Jestem stąd – wiejska zagroda”
organizowane pod wspólnym hasłem "Sielskie klimaty - piękna czy bestia" zostały rozstrzygnięte.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom i pogratulować zwycięzcom.
Konkurs „Jeden dzień z życia w wiejskiej zagrodzie”
Zgłoszono 5 prac konkursowych. Oto Wyniki:

I miejsce JANKOWIAK STEFANIA – klasa III Gimnazjum w Gostkowie

II miejsce SIECLA KAMIL – klas II c Gimnazjum w ZS w Miejskiej Górce

Konkurs „Pocztówka z Miejskiej Górki i okolic”
W Gminnym Konkursie na „Pocztówkę z Miejskiej Górki i okolic” udział wzięło 13 uczniów z 4 szkół
podstawowych. Jedna praca ze względu na niezgodność z regulaminem została oceniona pozakonkursowo
za ciekawą oprawę. Przyznano I, II, III nagrodę, a pozostałe prace otrzymały wyróżnienie.
I miejsce TOBIASZ KONURY- klasa I ZS Gostkowo / Szkoła Podstawowa

II miejsce MARTA LEŚNIAK - klasa VI ZS Dłoń / Szkoła Podstawowa

III miejsce ALICJA KOWALSKA - klasa III SP Sobiałkowo

Prace wyróżnione (porządek alfabetyczny):
Becela Aleksandra – klasa III SP Sobiałkowo
Biernacka Karolina – klasa III SP Sobiałkowo
Furman Wiktoria – klasa I ZS Konary / SP
Lebiotkowski Adrian – klasa VI ZS Dłoń / SP
Murawa Damian – klasa VI ZS Gostkowo / SP
Murawa Klaudia – klasa I ZS Gostkowo / SP
Radoła Vanessa – klasa I ZS Gostkowo / SP
Ratajczak Nikodem – klasa I ZS Konary / SP
Wojtkowiak Martyna – klasa V ZS Dłoń / SP

Praca pozakonkursowa:
Kolibabka Katarzyna – klasa V ZS Konary / SP

Wszystkie prace można było oglądać na wystawie w Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w dniach od 20 do 30 maja 2015r.
Sponsorami nagród byli:
NZOZ Barbara Bogacka – Gancarczyk,
BPB Robert Otto,
„Rymet”,
„Walbet”,
„Joker”,
NZOZ „Salus”,
PHU „Zibi.
Naszym Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania !

I etap realizacji projektu grantowego banku BZWBK
Realizację pierwszego etapu projektu grantowego banku BZWBK „Tu mieszkam tu zmieniam” zaczęliśmy
od warsztatów wikliniarskich. Spotkanie odbyło się w kwaterze myśliwskiej w Niezgodzie gdzie udaliśmy
się jak zwykle rowerami. Pan Krzysztof Kasprzak wyjaśniał technikę pracy z wikliną, zaprezentował swoje
wyroby a my mieliśmy okazję spróbować swoich sił, zrobiliśmy stroik wiklinowy oraz bazę do koszy
lęgowych dla kaczek. Gospodarzem kwatery był nadleśniczy, znany wielu, Pan Sławomir Jaworski, a
gościem specjalnym dyrektor banku BZWBK w Rawiczu Pan Jarosław Pałasz

.
Kolejny etap realizacji naszego grantu już w następnym tygodniu. Rajd rowerowy do Doliny Baryczy i
spotkanie w stacji ornitologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
XVII Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej !
24 maja od godziny 9 rano w Parku w Gołaszynie odbywały się przesłuchania wokalne XVII Powiatowego
Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, w których wzięła udział rekordowa ilość - 127 uczestników!
Wśród nich Uczennice Naszego Zespołu Szkół: Katarzyna Włodarczyk, Urszula Nowacka i Joanna Kryś,
które fantastycznie zaprezentowały się w przesłuchaniach. Jury konkursowe, którego przewodniczącą była

Pani Michalina Zyber przyznało I miejsce Joannie Kryś w kategorii Gimnazjum oraz miejsce II Urszuli
Nowackiej w kategorii Szkoła ponadgimnazjalna . Gratulujemy.
„Uzależnia mnie tylko sport”.
24 maja 2015r. (niedziela) w Śmiglu odbyło się trzecie spotkanie plenerowe poświęcone
profilaktyce uzależnień, które zostało zorganizowane w ramach kampanii „Uzależnia mnie tylko
sport”.
Zawodnicy z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce reprezentowali gminę Miejska Górka i rywalizowali w
rodzinnych biegach sztafetowych z przedstawicielami gmin Zbąszyń, Śmigiel, Międzychód, Leszno oraz z
mieszkańcami powiatu grodziskiego. Wśród zaproszonych gości byli między innymi senator Marian
Poślednik, poseł Wojciech Ziemniak oraz starosta kościański Bernard Turski. W w kategorii uczniów szkół
podstawowych klas I-III wystartowały 63 zespoły, w kategorii uczniów klas IV-VI SP 53 zespoły, w
kategorii gimnazjalistów – 34 zespoły i w kategorii ponadgimnazjalnej 15 zespołów. Pomimo zaciętej
rywalizacji, zawody miały bardzo przyjazną aurę - było dużo uśmiechu, współpraca i dobra atmosfera.
Wyniki:
kategoria szkoły gimnazjalne
III m Katarzyna Miedzińska i Wiktor Miedziński - Miejska Górka
V m Robert Lipowczyk i Bartosz Kiałka - Miejska Górka
kategoria szkoły ponadgimnazjalne
III m Tomasz Błochowiak i Mateusz Głowacz - Miejska Górka
V m Paweł Kędzia i Piotr Doliński - Miejska Górka
VI m Tomasz Lis i Jakub Lis - Miejska Górka
Za miejsca I-III w każdej kategorii zawodnicy otrzymali medale z napisem „Uzależnia mnie tylko sport”
ponadto za miejsca I-VI były upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miejski
Śmigla.
Rower wylosowała Ewelina Stanisławiak z Miejskiej Górki.

III Gminny Przegląd Projektów Edukacyjnych
26 maja 2015r. w sali widowiskowej miejskogóreckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych, przygotowanych przez uczniów klas drugich gimnazjum z
wszystkich szkół gimnazjalnych naszej gminy: Gostkowa, Konar oraz Miejskiej Górki. Projekty dotyczyły
różnych dziedzin wiedzy – biologii, literatury, chemii czy fizyki.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej Marek Stach, Dyrektor Zespołu Szkół w Konarach Lucyna Andrzejewska, Dyrektor Zespołu Szkół
w Miejskiej Górce Jolanta Hryniowska oraz opiekunowie grup projektowych.
Prezentację rozpoczął projekt uczniów z Zespołu Szkół w Miejskiej Górce o nazwie: „ Pozyskiwanie
energii i jej przetwarzanie”. Członkowie grupy pokazali, w jaki sposób wytworzyli energię, dzięki której
uzyskali białe światło. „ Co robią dżdżownice w glebie?” - to temat drugiej grupy projektowej z

miejskogóreckiego Zespołu Szkół. Dzięki niej poznaliśmy sekrety i tajemnice tych małych stworzeń oraz
ich funkcję w glebie.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Gostkowie zaprezentowali cztery tematy: „ Słynne pary w literaturze”, „
Tradycje biskupiańskie”, „ Kozak z Gostkowa” oraz „ Flora i fauna – nasza mała ojczyzna”. Projekt „
Słynne pary w literaturze” przypomniał nam postaci Danusi i Zbyszka, Romea i Julii, a także wielu innych
słynnych par literackich. Następna grupa przybliżyła nam tematykę obrzędów biskupiańskich, np.
Podkoziołka, Katarzynek. Kolejna z grup wyświetliła film, który był zapisem rozmów z okolicznymi
mieszkańcami na temat fauny i flory naszej małej ojczyzny. Ostatnia grupa zorganizowała konkurs na
najlepszego piłkarza. Wyczyny Kozaka z Gostkowa śledziliśmy także na dużym ekranie.
Z wielkim zainteresowaniem przyglądaliśmy się eksperymentom uczniów z Konar. „ Mali chemicy w
zaczarowanej chemii” pokazali, jak można zrobić kolorową lawę i pozyskać srebro. Natomiast druga grupa
projektowa zajęła się wpływem ciśnieniem atmosferycznego na otoczenie.
Przegląd był podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy uczniów i nauczycieli. Wszyscy miło spędzili czas,
oglądając ciekawe i interesujące projekty. Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe torby ufundowane
przez Burmistrza Miejskiej Górki Karola Skrzypczaka oraz dyplomy uczestnictwa.
Organizatorem III Gminnego Przeglądu Projektów Edukacyjnych była Renata Stach, Koordynator
Projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół w Miejskiej Górce, która pragnie złożyć serdeczne
podziękowania za pomoc i wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia Dyrektorowi i pracownikom Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, Dyrektorom Zespołów Szkół oraz opiekunom
projektów edukacyjnych.
Dzień z Matematyką
27 maja świętowaliśmy po raz kolejny w naszej szkole Dzień z Matematyką.
Tym razem przyjął on charakter konkursu międzyklasowego.
Zespoły klasowe zmierzyły się z takimi zadaniami jak: rozwiązanie krzyżówki, wykonanie plakatu i stroju
matematycznego, przygotowanie prezentacji wybitnego matematyka oraz reklamy matematyki. Dodatkowo
przeprowadzony został konkurs „Skojarzenia”, oczywiście matematyczne.

Wszystkie klasy wykazały się zaangażowaniem, kreatywnością i pomysłowością, dlatego wszyscy zostali
obdarowani słodkimi upominkami. Najlepsze zespoły klasowe nagrodziliśmy dodatkowo prezentami.
Dzień z Matematyką pokazał, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" i abstrakcyjne
figury, ale również znakomita zabawa
Warsztaty z psychologiem więziennym
27.05.2015r psycholog więzienny por. Barbara Razik-Polowczyk dla uczniów klasy pierwszej liceum o
kierunku Służba Więzienna prowadziła warsztat psychologiczny dotyczący komunikacji interpersonalnej.
Licealiści poznali m.in.:
* modele i techniki komunikacji interpersonalnej,
* bariery utrudniające swobodne komunikowanie się,
* metody aktywnego słuchania.
Psycholog zaprezentowała style komunikacji, przekazała, w jaki sposób dostosowywać wspomniane style
do konkretnych osób, by komunikat był jak najbardziej zrozumiany. Nie zabrakło akcentu dotyczącego
umiejętnego i asertywnego wyrażania uczuć oraz emocji.
Kolejne spotkanie przewidziano na 3 czerwca.

CZERWIEC 2015
Zakończenie roku
26 czerwca 2015 r. odbyło się w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2014/2015. Uczniowie klas kontynuujących naukę otrzymali świadectwa od wychowawców i
mogli już od piątku rana cieszyć się okresem wakacyjnym.
O 9:30 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III A i B Zasadniczej Szkoły
Zawodowej. Wielu z otrzymujących świadectwo uczniów spędziło w naszej szkole ostatnie 6 lat i mają oni
również możliwość kontynuować naukę w Liceum dla dorosłych, które działa w naszym Zespole Szkół.
Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
Następnie o 10:30 odbyło się wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum uczniom klasy III A, B i D.
Podobnie jak w przypadku Zasadniczej Szkoły Zawodowej świadectwa wręczali wychowawcy klas wraz z
dyrektor Zespołu Szkół Panią Jolantą Hryniowską. W uroczystości wzięli udział rodzice absolwentów,
pracownicy Zespołu Szkół oraz również burmistrz Miejskiej Górki Pan Karol Skrzypczak. Wielu w naszych
uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za aktywność w akcjach prowadzonych przez
szkołę jak i gminę. Uczniowie ze szczególnymi osiągnięciami odebrali wraz z rodzicami listy gratulacyjne.
Był to kolejny raz kiedy szkoła mogła podziękować rodzicom za ich wkład w wychowanie naszych
absolwentów. Absolwentem roku 2014/2015 została Dominika Przewoźna z klasy III B.
Po rozdaniu świadectw oraz wyróżnień wszyscy zebrani mieli przyjemność brać udział w części
artystycznej przygotowanej przez uczniów naszego Zespołu Szkół, która po raz kolejny dostarczyła wiele
zabawy, wzruszeń oraz rozważań co do przyszłości naszych absolwentów.

