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W roku szkolnym 20Ill20l2 do Gimnazjum im. Jana Pawla II w Kaczorach uczpszczalo275
od22 do
uczylasig w 12 oddziaNach
bylo 173ucmi6w. MNodzie?
uczni6w,w tym dojezdzaj4cych
26 ucznr6ww klasie.
Kadra szkotv
W szkole zatrudnionych bylo 30 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny
i bibliotekarz) oraz 9 os6b administracji i obstugi. Wszyscy pedagodzy posiadaj4 odpowiednie do
prowadzonychzajgl kwalifikacje. 15 nauczycieli ma dwie lub wigcej specjalizacji do prowadzenia
zajg( przedmiotowych lub specjalistycznych. 15 posiada najwylszy w awansie zawodowym stopieii
nauczyciela dyplomowanego, 10 ma stopieri nauczyciela mianowanego, kontraktowych jest 5.
2l nauczycieli zatrudnionych bylo na pelnym etacie, 8 na czg36 etatu, I nauczyciel przebyval
fia rocznym urlopie dla poratowania zdrowia.
Nauczyciele w szerokim zakresieuczestnicz4w r62nych formach doskonaleniaw szkole jakipoza
niq. Wszystkie potrzebne i wskazane przez nauczyciela formy doskonalenia byty zgodne
z kierunkami pracy szkoly i przez szkolE finansowane (3 3 formy) . Ukoriczone studia podyplomowe :
l. Podyplomowe studia Fizyki z Astronomi4, Poznari-W.Baranczyk
2. Podyplomowe Studia Socjoterapia,Pila -I.Wieczorek-OnySko
Dyrektor wystqpil z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora OSwiaty o nagrodE dla nauczycielki
geografii Hanny Okupniak oraz do Prezydenta RP o nadanie odznaczBfrza dlugolebri4 sluzbg:
I stopnia-zlotego medalu dla: Malgorzaty Grzesiuk, Teresy Lach, Magdaleny Wolf
II stopnia-srebrnego medalu dla: Haliny Markiewicz, Hanny Okupniak, Iwony WieczorekOnySko, Marioli Wysockiej, Marka Wypycha
Wielkopolski Kurator OSwiaty skierowal wnioski do akceptacji Prezydenta RP.
Organizacja pracy szkolv
OrganizacjE pracy szkoly reguluj4 wewn4trzszkolne dokumenty:
l. Statut szkoty,
2. Szkolny zestaw program6w nauczania,
3. Planpracy dydaktycznej,wychowawczej i opiekuriczej,
4. Szkolnyprogram wychowawczy,
5. Program profilaktyki szkolnej,
6. Plannadzorupedagogicznego.
DzialalnoS6pozalekcvjna
Szkola oferowala dzialalnoSdpozalekcyjnqw ramach:
l.organizacji uczniowskich: Samorz4du Uczniowskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego
,,LeSnik",Ligi Ochrony Przyrody, SzkolnegoKola OszczgdnoSci,Kola TPD.
2. zajpt pozalekcyjnych:
a) rozwijajqcych zainteresowania: furystyczne, geolraficzne, frzyczne i chemiczne w ramach
szkolnych k6l naukowych realizowanego projektu Akademii Uczniowskiej (we wsp6lpracy
z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Unii Europejskiej), informatyczne, wokalne, szachowe,
wEdkarskie (wsp6lpraca ze Z.vv.rqzkiem WEdkarstwa Polskiego), sportowe, usprawniaj4ce
i rekreacyjne, czytelnicze, plastyczne.
b) przygotowuj4cych do egzaminu gimnazjalnego
3. zajg( wyr6wnawczych przedmiotowych
4. zajpt korekcyjno-kompensacyjnychdla uczni6w ze specyficznymitrudnoSciamiw uczeniu sig
5. zqp€ zuczniem zdolnym: przygotowuj4cedo konkurs6w, olimpiad
6. zajgt wychowawczo-profilaktycznych o charakterze socjoterapetycznym

Konkursy
odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych, wokalnych, plastycznych oraz
Ua.**ia
zawodach sportowych. Do najwigkszych osi4gnigt zaliczyt, mo2na zdobycie przez Marcina
Koniecznegoi Artura Wozniaka tytufu laureata Wojew6dzkiego Konkursu Geograficznegooraz
sukcesy ulczni6w: Weroniki Ignaciuk - finalistki Konkursu Jpzyka Polskiego, Szymona
Zawistowskiego - finalisty Konkursu Fizycznego i Filipa Porzeckiego finalisty Konkwsu
Geograficznego.
Zestawienieoreanizowanychkonkurs6w:
PisaniaPi6rem
Konkursutr-adnego
1. IX edycjaog6lnopolskiego
-M6j Dom" II nagroda - ex aequo: Sandra
Gmina
2.VI Gminny-Konkurs Literacki ,Jllasza
Kowalska
Pawlowskai AleksandraPatynowska,III nagroda RadoslawLopiriska' wyr: Sylwia
3. PowiatowyKonkurs Recyatorski ,,M6j Dom, MojaOiczynta" RoksanaOdor
Wyr62nienie:
4. XIV Gminny Konkurs Rlcltatorski ,, iigktti" by6 czlowiekiem" I m. RoksanaOdor
SandraPawlowska
l. ii n"giottutny Konkurs Literacki ,,O ZlotePi6ro" Laureatka;AleksandraPieScikowska
Nowak' RoksanaOdor,
6. XI Ofinpiada EkologicznaPowiatuPilskiego(org.Urz@Gminy):Kacper
AdriannaRykaluk
6. II edycjaMigdzynarodowegoKonkursu,,Mlodzie?w lasachEuropy"
Dom",
T.Konkursyplastyczne:Gm-innykonkursplastyczny,fotograficmy"NaszaGmina-M6j
Gminny konkursplastyczny,, Moja pisanka" --g. Konknrs ,organizowany przez zwiqzek wgdkarstwa Polskiego, okrgg pilski ,,czyste wody,
zdroweryby"
czeslawa
g. SzkolnykonkursplastycznoJiteracki
,,obrazypoezj4Miloszamalowane"z okaziiroku
Justyna
Wozniak'
Artur
Milosza: Michal tcowatski, Klaudia Boruta, Izabela-Giers,wyr6znienia:
Zabel, Szqon Nowak, I gor Karczewski
Kowalski' Kamil Barteczka'
10.SzkolnyKonkurspf"ity""t"-fit" rackizokazji Dnia Patrona:Michal
AgnieszkaKurzajczYk
ll.KonkursmiEdzynarodowyKangurMatematyczny:MonikaKowalskaWojciechl''igenza..
klas I, MalgorzataGalant
12. SzkolnyKonkurs Ortogr;frc^y"t AleksandiaPiescikowska mistrzyni
- mistrzyniklasII, DariaKieruj - mistrzyniklas.III
Wojciechowski
f :. i,rmi"j Szachowy Marcinkonieczny, Kamil KarteczkqPatryk
Roksanaodor
czytelniczy14. Konkursy biblioteczne:Calorocznykonkurs
SandraBoguslawskia
15.Konkursbibliotecmo- prurtv"^y ,,portretwislawy szymborskiej:
WeronikaFredrich,Ewelina Hagedorn,AgnieszkaKurzajczyk
16.Konkursekologiczny,,Zbierutnybaterie"-RoksanaOdor
RuchuDrogowego
17.PowiatowyTumiej Bezpieczefstwa
Zbi6rkamakulatury'Zbi6rka
18.Konkursy*.u*u"t org'*i"u"ji SzkolnegoKoli OszizednoSci:
miesi4cem
nakrgtek,Konkurs.ru*ytJ.t*i" modelustarUo+i' Konkurs"Puldziemik
Konkurs,, Systematyczneoszczpdzanie"
oszczgdnoSci,
OsiagnieciasPortowe:
powiatowew unihokeju(8 druzyn) dziewczqt
l- fi. "ltt"t"""j"
2.1m. - final powiatowyw unihokeju(8 druzyn)
3. Im. - final rejonowy w unihokeju(5 druzyn)
4. V rn.-finat woiewddzkiw unihokeiu( 8 druzyn)
5. Im.- frnalpowiatowyw pilcenoZnejdziewcz$(6 druiryn)
6. IV m.-finit woiew1dzkiw pitce noznej(8 druiryn)
7. I m. - final powiatowy LZS pilce noZnej(a druzyny)
8,.Vm. - finat woiew6dzHCocaCola Cup (16 druryn)
q. t m. - fi.rat powiatowy LZS w biegachprzelajowych(5 druz'/n)

Tytul NajlepszejSportsmenkiprzyznanolarii Slebiodzie,a qt'rr/.Najlepszego
Sportowcaotrzymal
SzymonZawistowski.
19.Konkursy przedmiotoweorganizowaneprzezwielkopolskiego Kuratora
oswiaty..
Wojew6dzki Konkurs Biologiczny
l. Ed1'taRajek- IIIa
awans do etapu rejonowego
2. Filip Porzecki- IIIa
awans do etapu rejonowego
3. KacperNowak- IIIb

awans do etapu rejonowego

4. Szymon Zawistowski - IIIb awans do etapu rejonowego
Wojew6dzki Konkurs Chemicznv
awans do etapu
rejonowego
awans do etapu
reJonowego

l. Artur WoZniak- IIIb
2. Filip Porzecki- IIIa
3. KacperNowak- IIIb
Wojew6dzki Konkws Geograficmy
1. MarcinKonieczny- IIId
2. Filip Porzecki- IIIa
3. Artur WoZniak-IIIb

awans do etapu
rejonowego
awans do etapu
rejonowego
awans do etapu
rejonowego

laureat
finalista
laureat

Wojew6dzki Konkurs Fizyczny
l. Filip Porzecki- IIIa

awans do etapu rejonowego

2. Szymon Zawistowski - IIIb awans do etapu rejonowego
3. KacperNowak- IIIb
awans do etapu rejonowego

fiaalista

4. ArtuWozniak-IIIb
Wojew6dzki Konkurs JgzykaAngielskiego
awans do etapu
l. Filip Porzecki - IIIa
rejonowego
2.Mateusz Kowalski - IIIb
3. Marcin Konieczny - IIId
Wojew6dzki Konkurs JpzykaPolskiego
1. Edyta Rajek - IIIa
awans do etapu rejonowego

2. WeronikaIgnaciuk- IIIa
3. JoaruraSioda- IIIc
4. Michal Kowalski- IIIa

awansdo etapurejonowegofinalista

Konkurs Geograficzny,,Mistrz Mapy 2011,'
l. Anna TeclawId
2. SandraPawlowska- Ib
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48,Bloh

przedzialach):
I - naini2szy G,orlzeJ4%)
2 - bardzoniski (od 4% do l0Vl
3 - niski (od 11% do22o/o)
4 - nilei Sredni(od 23Yodo 39o/o)
5 - Sredni(od40% do 597o))
6 -wyzej Sredni(od 60% do76%)
7 - wysoki (od77Yodo 85%)
8 - bardzo wYsoki (od 86% do 95%)
9 - naiw"YzszY(PowYircj 960/o)

jgzyk obcYnowozytny

6r.,04%

4l,59yo

gmin i miastpowiatupilskiegozajelismv:
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w
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z iezylaangielskiegona poziomiepodstawowym'
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4

jgzykapolskiegoi
zakres6w,czyli historii i wiedzyo spoleczeristwie,
V miejscez pozostatych
matematyki.
Najlepszewyniki zposzszegfllnychczgSciegzaminu(najwyzszylub bardzowysoki - 9. i 8. staninwg danychOkrqgowejKomisji Egzaminacyjnejw Pomaniu).
CzESihumanistyczna:
- z historii i wiedzy o spoleczefstwieustalonote wyniki od 85% z 32.mozliwychdo zdobycia
punkt6w.Wyniki te osi4gngli:
r

Nowak
Konieczny
Ignaciuk
Porzecki
WoZniak
Rajek
Cysarz
Szarek
Swiercz

Kacper
Marcin
Weronika
Filip
Artur
Ed)'ta
Aleksander
Weronika
Dominika

stanin najwyZszy
stanin najwy2szy
stanin najwyZszy
stanin najwyZszy
stanin najwyZszy
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki

z jpzyka polskiegoustalonote wyniki od 88% z 33. moLliwych do zdobycia punkt6w. Wyniki te
osi4gngli:
Wo2niak
Szarek
Kieruj
Odor
Ignaciuk
Porzecki
Rajek
Konieczny
Swiercz
Zawistowski
Wtad
Kowalski
Sioda
Kowalski

Artur
Weronika
Daria
Roksana
Weronika
Filip
Edyta
Marcin
Dominika
Szymon
Roksana
Mateusz
Joanna
Michal

stanin najwy2szy
stanin najwy2szy
stanin najwyZszy
stanin najwyZszy
stanin najwy2szy
stanin najwy2szy
stanin najwyZszy
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki
stanin bardzo wysoki

CzE56matematyczno- prryr odnrcza
-wzakresieprzedmiot6wprzyrodniczychtenajwyZszewynikiustalono
odTIYoz26.mozliwychdo
zdobyciapunkt6w.Wyniki te osiqgngli:
Konieczny
Marcin
staninnajwyZszy
WoZniak
Artur
staninnajwyZszy
Porzecki
Filip
staninnajwy2szy
Zawistowski
Szymon
staninnajwyZszy
Nowak
Kacper
staninnajwyZszy
Szarek
Weronika
staninnajwyZszy
Kowalski
Mateusz
staninnajwyZszy
Tatarynowicz
Patryk
staninbardzowysoki
Wlad
Roksana
staninbardzowysoki
Kgpczyriska
Mafia
staninbardzowysoki
- z matematyki
osi4gngli:
Koniecmy
WoZniak
Wad
Kowalski

wyniki te ustalono od SlYo z 30. mo2liwych do zdobycia punkt6w. Wyniki te
Marcin
Artur
Roksana
Mateusz

staninnajwy2szy
staninnajwy2szy
staninnajwyZszy
staninbardzowvsoki

Swiercz
Cipzka
Zawistowski
Odor

Dominika
Paulina
Szymon
Roksana

staninbardzowYsoki
staninbardzowYsoki
staninbardzowYsoki
staninbardzowYsoki

JEzykobcYnowo2YtnY:
40. moZliwych
- jpzrykangielskina poziomiepodstawowym:te najwyzszewyniki ustalono od94Voz
dl-zdobycia punkt6w. Wyniki te osi4gnpli: .
naJwyzszy
st€unn
FiliP
Porzecki
najwy2szY
stanin
KacPer
Nowak
staninbardzowYsoki
Weronika
Szarek
staninbardzowYsoki
Marcin
Konieczny
z 40. mo2|iwych
- jE,rykangielskina poziomie rozszerzonw: te najwyzszewyniki ustalonood 86Yo
do zdobyciapunkt6w. Wyniki te osi4gnEli:
staninnajwYZszY
FiliP
Porzecki
staninbardzowysoki
Marcin
Konieczny
staninbardzowYsoki
KacPer
Nowak
staninbardzowysoki
Mateusz
Kowalski
uczni6w,
wiedzyi umiejEtnosci
Na to jaki jest wynik egzaminuskladasiEwiele czynnik6w:ry"i9T
poziom motywacji, kt6ry
kt6rzy do ,ra" prry"fro?rf p.*u n o""yciela, czynniki Srodowiskowe,
jaka jest nasza szkoNas4 dzieci z ftimymi
niesteryjest coraz riz;;:w-;;of"
"q'ol"ogostepnej poradnipsychologiczno-pedagogicznYch
r6wnie2 zabtxzeriami,p1ri"O"jqp" opirr-4taaz oii""i"ii"
tak jak w kazdej szkole'
w zakresie dysleksji,'r"i*i"n- r.""""nt ul;i, uwagi czy gamigii,
bezproblemudostaja
i wielosc szk6lorazniZdemografi"^y-po*oAuie,2euczniowie
R6znorodnoSd
renomowanychlice6w np'
siE do wybranych szkol a wigc wystarczqocefly srednie.Donajbardziej
ocen3,5'
ze SredniE
im. Curie-sklodo*stiej 7"i Sturii""dostajasier6wnieZuczniowie
realizowa$ew szkole:
Programyautorskiei edukacyine
.---.^ vi^^;
o.,",.A,,anie
rrr
uwagi
Ziemi, zwr6cenie
uczni6w o
wiedzy
piffii"
Ziyml'program
Tajemnice
edukacyjny
,,
l.
i umiejEtnoscikrytycznego
na kwestie ochrony siofiowirtu, rozwijanie iainteresowaribadawczych
mySlenia.
pt. ,,Tajemnice ziemi" z udzia\em
2. rV Konferencja naukowa z cyklu ,,Tu Mieszkam, tu zfip"
zaproszonych goSci (organ prowadz4cy i nadzorujqpy)

ei'""-.'.*

,;'}*$ffi

;ii:A;;;d;;;*;"uczni6w

..
.1.^*i \r/arczrorArrr Tera
reranii
warsztat6w
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a

+. i:ioe.um profilaktyczny,,B6IZmy zdrowi wiemy' wigc dzialamy"
5. Obcf,odyS*iuto*"go Dnia Walki z AIDS
6. ObchodyMiesiqcaKultury Zdrowotrej
Obclody SwiatowegoDnia Bez T}'toniu'
T.programprofilaktycmy ,,Zoaid|wfasciwe rozwiqlzariie"
akcji ,,DzieriSzkotyBez Przemocy'''
*.got"opltnlj
s.UJ"---i"l
Projektyedukacyjne
W g i m n a z j u mb yl yre a l i zo w a n e p tzezuczni6wpr ojektyedukacyjnezgodniezopr ac ow any m
regulaminem
ZJstawienie realizowanych projekt6w edukacyjnych:
domu marzeri
i. Wr"iati" dobrze, ale'w domu najlepiej' Projektowanie
r6inych dziedzinach?ycia
2.Praktycznezastosowanie techniki informatycmej w
informacyjna'
broszura
plakat'
3. ,,Moja szkola" - preznntacja'komiks,
4. Ciekawe zjawisko fizyczne pioruny'
5. Fala dZwigkowa i walka z halasem'
6. Fale elektromagnetycznew technice i medycynie'
dom.
7. M6j energooszczEdnY

.,

8. Przyslowia i ich sensfrzyczny SzybkoSciw prryrodzie.
9. Tajemnice ziemskiegopola magnetycznego
10.Tajemniceziemskiegopola grawitacyjnego
ll. Czy istnieje ci6nienieatmosferycme?
12. Jakie s4 dowody na istnienie ciSnieniaatmosferycmego?
13. Czy uczniowie gimnazjum odqrviaj4 sig prawidlowo? - na podstawiewskaznika BMI.
14. Gazetka szkolna. Jak dokumentowa( irycie gimnazjum?
15. Spacerpo gminie Kaczory. Jak zachEcii do zwiedzeniawybranych miejscowoScinaszejgminy?
16. W krainie gier i zabaw matematycznych.
17.Najciekawszemiejsca Europy.
18. Walory turystyczne Polski.
I 9.Wielkopolska kuchnia regionalna.
20. Sposoby otrzymyvania wodoru i badaniejego wla5ciwo5ci w warunkach pracowni szkolnej.
21. Sposobyotrzymywania tlenu i badaniejego wla6ciwoSciw warunkachpracowni szkolnej
22. Sposoby otrzymywania dwutlenku wpgla (tlenku wggla IV) i badanie jego wla6ciwo5ci w
warunkach pracowni szkolnej.
23. Jak sprawdzid,2e r6imemetalemaj4r62nqreaktywnoSd?
24. Szercgnapigciowy zr6dlem wiedzy o metalach.
25.Tumiej unihokeja klas pierwszych
26. Dziert Sponu Szkolnego- or ganizacja
27. Dzieft Sportu Szkolnego - przeprowadzenie zawod6w
Publiczna prezentacja wry2ejwymienionych projekt6w odbyla sig podczas:
o Festiwalu Nauki w Poznaniuw dniu 20.05.2012r..
o Uczniowskiej Konferencji Naukowej ,,TajemniceZiemi" w dniu 24.05.2012r.,
o Festiwalu Projekt6w w szkole w dniach 4.06. - 6.06.2012r.
UroczystoSciszkolne. lokalne i pafstwowe:
LUroczyste rozpoczgcieroku szkolnego- uczczeniepamipci poleglych podczasII wojny Swiatowej
na terenie Gminy Kaczoryo zloheme wiqZanki kwiat6w i zapalenie zniczy pod tablicami w
Zelgniewie, Jeziorkachi Smilowie
2.Dzierh Patrona - Druga rocznica nadania imieni4 polqczona ze Slubowaniem na sztandar szkoly
ucmi6w klas pierwszych i II Bieg Patrona
3.Akademia szkolna z okazji DEN
4.Udzial wraz z pocztem sztandarowym w uroczystoSci w G6rach Morzewskich zwrryanych z 72.
rocznic4 zbrodni hitlerowskiej
5. Uroczysta akademiaz okazji SwiEtaNiepodlegloSci-93.r. odzyskanianiepodlegloSciw szkole
6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
7.Uroczysto Sdzakohczeria roku szkolnego
Wyjazdy (.wtvm sportowe).zajeciaedukacyjne-terenowe.wycieczki szkolne:
l. Kaczory - Biblioteka Gminna
2. Warszavta - Centrum Nauki Kopernik 3. Poznah - Ciemna City Orange IMAX Plaza,, Kino jako uzupelnienie wtedzy zdobytej w
szkolnej lawce",,,Kosmiczna przygoda"
4. Poznaft- PoznanskiFestiwal Nauki ,,Polifestiwal" na Politechnice Poznariskiej,, Instalacje
Swietlne", ,,W krainie przestworzy", ,,Radio kognitywne czyli bezprzewodowy intemet
wszgdzie, zawszei tanio", Ewo20l2tv2,tuz. Kilka sl6w o stadionowym savoir - viwe"
5. Poznari - Festiwal Uczniowskiej Nauki - prezentacja wlasnych prac badawczych i
eksperyment6w
6. Pila - Kino Helios ,,1920.Bitwa Warszawska"
7. Pila PDK- teatr ,,Zemstt'
8. Pila PDK -teatr,,Skqliec"
9. Pila PDK - musical ,, Historie prawdziwe"

Kalina
10.NadleSnictwo
geoga,fii-pila
-Instytut
Meteorologiii GospodarkiWodnej,Warsztatyedukacyjnez
11.
Chlopc6w I i II runda'
12.
-- Sztafetowebiegi przetaj-owe,Mistrzostwa Powiatu w Pilce Noznej
Powiatuw BiegachPrzelajowych
tttay*ia"arr" liitt
"ott*u
w Chodzie2y(Kolo turystyczne,J'aziki" )
13.2-dniowynajOpiesz' L Wzg6rzeGontynliec
14.4-dniowy R;jd Walentynkowy- SzklarskaPorgba
15.3-dniowy,I szkolnysptywkajakowyPilaw4
16.KrynicaMorska
17.KrynicaMorska
18.Pila- MuzeumOkrEgowe
19.Malbork,Frombork,Gdansk
20. Szczecin-Eksperymentatorium,,Eureka"
2l . 2-dniowYRajdNiePodlegloSci
22. Gniezno-Wytw6rniabombek,KatedraGnieZnieriska
- Rezerwatprzyrody ,,Diabli Skok" (szkolnekolo LOP)
23. Jastrowie-Nadlesnictwo
Akcje charWatywne:
1.Akcje:
-,,G6ra groszd'
- ,,Sprz4tanie
swiata"(o"ty okolicznychj::iot) -^-'-^ o^;^-^-^,loani^rrrqz'ohvcie Srodk6'
sroato- O
- Kolo Towarzystwapt;;i;6N i"i"!i -"ru*i*"nka Bo2onarodzeniowa cel zdobycie
szkole finansowychnapomocrzeczowqdLapotrzebuj4cychwnaszej
i^: -^+--^L.,i^^-,^r.
rodzin
potrzebujqcychrnztz:
piiskiego nantu'zywnosci ila najbardziej
- pozyskiwani" zy*norci
pomoc
materialno"
szkolnych,
w szkolew ramachprogiu-r, peEpJdofin*ro*uniu do wycieczek
rzeczowa
- Akcja,, PodarujksiadE bibliotece"
- Zbieniienakrqtek plastikowych-pomocchoremudziecku'

|. z d y t . G m i nn e j e i u h mzre a |i za cj qpr ojektupt.' ,Pr zyslowiaiichsens
frzyczny"
Z. w siea"itie OchotniczejStrazyPo2amejw Kaczorach
zPi\y ' pokaz udzielaniapierwszej
3. z SzyrnonemKozlowstim InstruktoremPomocy Medycznej
wykonywanymiptzez uczni6w
p".t""y pi""a;edycmej wraz zdwigle-n1ami
q..*"rityprofilaktyczne
dla klas I i II dotyczqcezachowariagresywnych
Spolecznejw Kaczorach
5. z pracownikiemsocialnym* C-intty--O.S1obkuPomocy
Anit4Golla celem zachpceniaich
6. klas pierwsrv"n ayr"i[o. aanku SiOlazielczeio w raczoiach
znego" o szczQdzania
do systematYc
policji w Kaczorach asp. Piotrem Jankowskim na t€mat
7. z kierowniki"- pori"rooto
podejmowaniazachowariryzykownych
odpowiedzialnoS"ipru*rr"i-ni"tetrictt o.az ko.rsek*encji
wtymtakzemaj4cychcharakterprzestspczy.Celemspotka"bylozrr.igkszenieswiadomoSci
i odpowiedzialnoSciwynikajqpych
uczni6w dotycz4cych riebezpieczefrsnt,zagro4eh,konsekwencji
z podejmowania tego typu dzialan
.
r -----:
g. uczni6w klas trzecicli o raz rodzic6w z doradcami zawodowymi

Mobilnego
z- *,^r^:l-^-^

renrnr'n
Informacji
Centrum Tnforma

''

ZawodowejwPilewramachProgramuSzkolnegoPoradnictwaZawodowego
Gminnej
i bialorusk{ pisark4 Natali4 Babin4 w Bibliotece
g. z pisarkq E-u No*Jo*rriq
w Kaczorach
Inne dzialania:
przedstawicieli szk6l ponadgimnazjalnych
l. vn Gielda Szk6l ponadgimnazjalnych z tdziaNem

pilskiegoi chodzieskiego
powiatu
'2.
nauki w gimnazjum
tta zakofrczenie
U Cmnaz.lulitty
-dla
Smilowa,
sz6stoklasist6wze szk6l podstawowychz Kaczor, Dziembowa,
1.,,n."*i otwarteMorzewa
8

4. Wigilie klasowe
5.Dzieh GimnazjalistY
6. Praktyki studenckie
Instytucje wsp6lpracujacez Gimnazjum:
1. GminnyOSrodekKultury
: Kaczory,Smilowo,Morzewo,Dziembowo
2. SzkolyPodstawowe
- Pedagogicznych
w Pile
3. Zesp6lPoradniPsychologiczno
Pile
w
Dzieci
4. TowarzystwoPrzyjaci6l
5. CentrumPomocYRodziniew Pile
6. Mlodziezowy OsrodekSocjoterapiiw Chodzie2y
7. BibliotekaGminna
8. Gminny osrodek Pomocy spolecznej oraz Komisja ds. Rozwiryywanra Problem6w
Alkoholowych
9. NadleSnictwoKaczory
10. OchotniczaStrazPo2amaGminy Kaczory
11.Bank Sp6ldzielczyw Kaczorach
12.PosterunekPolicji w Kaczorachw ramachdzialahprofilaktycmych
13.WarsztatyTerapiiZajqciowejw Rzadkowiei Pile
14.TowarzystwoNaszDom (G6raGrosza)
15. Wytw6rnia Papieruw Kaczorach(makulatura)
Odpadowa(nakrqtki)
16.LUK KAS SetektywnaZbi6rka
17.SZSWielkopolskaw Poznaniu(MistrzostwaWielkopolskiw Kaczorach)
18.LZS,SZSw Pile
19. DziaNPromocji UrzgduGminy Kaczory
(konferencja)
20. PolitechnikaPoznariska
21. CaritasPila
22. CentrumEdukacjiZawodowejw Pile, Mobilne centrum Informacji Zawodowej
23.Kuratorzys4dowi,S4dRejonowyIII WydziaiRodzinnyw Chodzie2y
24.ParafieGminy Kaczory
Promocjaszkoty:
l .Szkolaposiadastronginternetow4nowQ(wU U€UqnazjlmkASzely.pl)
s4publikowanew lokalnychgazetach.
2.NajwaZniejszewydarzeniazZyciaszkoly
3. Szkolnagazetka,,Gimpress"
Plany:
zbior6wbibliotekio zakupwolumin6w
l. Poszerzenie
2. Doposazeniepracowniprzedmiotowychw sprzgtmultimedialny
3. Wsp6lnieze szkolqpodstawowe-modemizacjaboiskaszkolnego(pilkochwyty,bieznieitp.)
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