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Witaj szkoło!
1 września uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. W naszej szkole pojawiło się wiele nowych twarzy.
Z radością powitaliśmy uczniów klas pierwszych oraz nowych nauczycieli i pracowników szkoły. W czerwcu pracę w naszej
szkole zakooczyła pani Hanna Jankowska i pani Mariola Lorek. Biologii i wdż we wszystkich klasach będzie uczyła pani Katarzyna Szafraniec. Pani Kasia prowadzi również zajęcia z ekologii w klasach trzecich. Funkcję woźnej pełni pani Grażyna Głowacz.
Wyjazd na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
W dniach 8-16 lipca 2015 r. uczniowie naszego gimnazjum: Maria Durkacz, Anna Niedźwiedzka, Daniel Michaliszyn i Dominik
Nocny pod opieką Pani Dyrektor Krystyny Piosik i nauczyciela Bogumiła Piosik sprzątali groby naszych przodków w miejscowości Bar i Tuligłowy na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Akcja jest pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty i TVP Wrocław.
Sukces gimnazjalistów
SKO przy Gimnazjum w Sułowie zajęło I miejsce na szczeblu regionalnym w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” realizowanym w ramach programu TalentowiSKO. Wszystkich zaangażowanych w program uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za wielkie serce.
(Szczegółowe informacje na stronie szkoły w zakładce O SZKOLE > TalentowiSKO)
Na początku sierpnia poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego konkursu „Postaw na Słooce” organizowanego przez Fundację BOŚ.
Grupa „Promienna Młodzież” z naszego gimnazjum pod opieką pani Anny Tyczyoskiej zajęła 3. miejsce na 127 gimnazjów biorących udział w konkursie. (Szczegółowe informacje na stronie www.postawnaslonce.pl oraz gimnazjumsulow.ehost.pl/
index.php?id=postaw_na_slonce).
Oferta zajęd pozalekcyjnych
W ramach z art. 42 Karty Nauczyciela w szkole organizowane są:
 zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z przedmiotów objętych egzaminem
(obowiązkowe dla uczniów kl. III)
 warsztaty polonistyczne
 zajęcia sportowe
 zespół wokalno-instrumentalny
 zajęcia matematyczne
 zajęcia przyrodnicze
 i inne
Agendy i organizacje działające w szkole
Wszyscy uczniowie mogą brad udział w pracach kół i agend:
 Szkolnej Kasy Oszczędności (opiekun R. Pałka)
 Ligii Ochrony Przyrody (opiekun. R. Pałka)
 Polskiego Czerwonego Krzyża (opiekun E. Czyrek)
 Wolontariatu (op. A. Sadownik)
 Gazety szkolnej „Luzak” (opiekun M. Baczkowska-Milian)
 Szkolnego Koła „GLOBE” (opiekun R. Ziębikiewicz)
Basen
Uczniowie kl. IIa, IIIa i IIIB w I semestrze 2015/2016 ( w II semestrze pozostałe klasy) w ramach zajęd z wychowania fizycznego
wyjeżdżają na basen. Uczniów obowiązuje odpowiedni strój zgodny z regulaminem basenu „Milicka Fala”. Uczniowie w trakcie zajęd
są pod opieką nauczycieli i instruktorów pływania. Dojazd zabezpiecza Gmina Milicz. Zajęcia te są obowiązkowe.

Harmonogram spotkań z rodzicami
Semestr I
 17 września 2015
 29 października 2015
 17 grudnia 2015 - powiadomienie o przewidywanych
ocenach półrocznych z zajęd edukacyjnych i zachowania, informacja o grożących ocenach niedostatecznych
Semestr II
 28 stycznia 2016 - podsumowanie I semestru
 7 kwietnia 2016
 24 maja 2016 (wyjątkowo we wtorek) - powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych z zajęd edukacyjnych i zachowania, informacja o grożących ocenach niedostatecznych
Wychowawcy
 IA Renata Pałka ( sala 4)
 IB Ryszard Ziębikiewicz (sala 17)
 IIA - Eliza Czyrek (sala 8)
 IIB - Katarzyna Szafraniec (sala 26)
 IIIA - Andrzej Romanowicz (sala 18)
 IIIB - Agnieszka Sadownik (sala 13)
W tracie spotkao z rodzicami pozostali nauczyciele pełnią dyżur do godziny 19.00 w pokoju nauczycielskim.
Dyrektor jest do dyspozycji w środy (8.00-12.00)
i czwartki (12.00-14.00) oraz podczas spotkao z rodzicami.

Zeszyt do korespondencji
Uczniowie zobowiązani są do posiadania zeszytu do korespondencji, który zawiera:
 wzory podpisów rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka,
 strony służące do pisemnego usprawiedliwiania lub
zwalniania ucznia. Przyczyny zwolnieo powinny byd
podane, np. choroba dziecka (tylko takie są przyjmowane przez wychowawców i nauczycieli),
 informacje dla rodziców np. o wywiadówkach.
Rodzic jest zobowiązany pisemnie (w zeszycie do korespondencji) usprawiedliwid nieobecnośd dziecka w jak najkrótszym terminie po powrocie do szkoły.
Projekt zespołowy
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 sierpnia 2010 r.
uczniowie gimnazjum mają obowiązek wzięcia udziału
w realizacji przynajmniej jednego projektu zespołowego.
W naszym gimnazjum projekty zespołowe realizują obowiązkowo uczniowie klas II. Uczniowie wybierają temat z listy
zaproponowanej przez nauczycieli. Mogą sami również zaproponowad temat projektu. Szczegółowych informacji
udzielają wychowawcy klas.
Strój szkolny
Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do noszenia
stroju godnego ucznia, który jest wyrazem poszanowania
miejsca, jakim jest szkoła i wyrazem szacunku dla osób tworzących społecznośd szkolną.
W dni uroczyste określone w kalendarzu szkolnym uczniowie przychodzą w stroju galowym: dziewczęta – biała bluzka,
granatowa lub czarna spódnica lub spodnie; chłopcy – biała
koszula, granatowe lub czarne spodnie.
Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przebierają
się w strój gimnastyczny – dres lub spodenki gimnastyczne,
biała koszulka z logo szkoły (do zakupienia u nauczyciela wf cena 12,5 zł), skarpetki i obuwie zmienne sportowe.
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW KL. III
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają do dyrektora szkoły, nie później niż do dnia 30 września 2014 r. pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego
uczeo przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy,
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE I RADE RODZICÓW
W obecnym roku szkolnym składka na ubezpieczenie
(PZU) wynosi 60 zł.
Opłata na Radę Rodziców na cały rok - 10 zł.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wszyscy uczniowie mogą korzystad z pomocy psychologa
szkolnego - pani Małgorzaty Drzewieckiej oraz pedagoga
szkolnego - pani Agnieszki Sadownik.
Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek – 10.35-12.55, 14.40-15.40
Wtorek – 11.40-14.40
Środa – 9.40-12.55
Czwartek – 9.40-10.55, 11.40-13.40
Piątek – 10.35-13.50
Każdy członek społeczności szkolnej - uczeo, nauczyciel
i rodzic, może zwrócid się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiad o problemach, rozwiad wątpliwości, uzyskad poradę lub informację, gdzie
szukad dalszej pomocy.
Godziny pracy psychologa szkolnego:
Poniedziałek: 8.00-10.00
Środa: 10.00-14.00

Wybrane wydarzenia z kalendarza
roku szkolnego 2014/2015
1.09.2015 - Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
18.09.2015 - Wybory do Samorządu Uczniowskiego
14.10.2015 - Dzieo Edukacji Narodowej, Święto Patrona
Szkoły
10.11.2015 - Apel z okazji Święta Niepodległości
4.12.2015 - Szkolne Mikołajki
9-11.12.2015 Diagnozy w kl. II, egzaminy próbne w kl. III,
szkolenie udzielania pierwszej pomocy dla kl. I
22.12.2015 - Wigilia szkolna, podsumowanie projektu
„Boże Narodzenie”
23.12.2015 - 1.01.2016 Przerwa świąteczna
1.02-12.02.2016 Ferie zimowe
21.03.2016 - Podsumowanie projektu ogólnoszkolnego
„Rodzina i miłosierdzie”. rocznica nadania szkole imienia
18-20.04.2016 - Egzaminy gimnazjalne klas III
29.04.2016 - Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
26.05.2016 - Boże Ciało
16.06.2016 - Wieczorek pożegnalny klas III
24.06.2016 - Zakooczenie zajęd dydaktycznych w roku
szkolnym 2015/2016

Wszystkich rodziców i opiekunów serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach szkolnych.
Zachęcamy do częstych kontaktów z wychowawcami
i nauczycielami.

Pomoce dla uczniów
Na stronie internetowej szkoły systematycznie zamieszczane są pomoce dydaktyczne dla uczniów, opracowywane przez nauczycieli naszej szkoły (zakładka
DLA UCZNIÓW > POMOCE DYDAKTYCZNE). W dziale WYMAGANIA Z PRZEDMIOTÓW opublikowano Przedmiotowe Systemy Oceniania, wymagania na poszczególne stopnie ze wszystkich przedmiotów oraz regulaminy pracowni.

