Szanowni Państwo,
Przed kilkoma dniami zakończyliśmy egzamin gimnazjalny. Wyniki tego
egzaminu poznamy w czerwcu, ale już dziś możemy być dobrej myśli. W opinii
naszych uczniów bardzo dobrze wypadły egzaminy z historii i WOS, podobnie z
języka polskiego, nieco słabiej z nauk przyrodniczych. Uczniowie byli bardzo
zadowoleni przebiegu egzaminów z matematyki oraz języków obcych. Te
opinie mogą dawać nadzieję na dobre wyniki.
Miesiąc kwiecień to również czas robienia planów na nowy rok szkolny. Co
prawda, zgodnie zapisami reformy oświatowej, od pierwszego września nasz
Zespół Szkół przekształci się w ośmioklasową Szkołę Podstawową z
wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi, ale z całą pewnością będziemy
kontynuowali najlepsze wzorce i doświadczenia naszego Gimnazjum.
Dlatego też, planujemy utworzyć dwujęzyczne klasy VII z językiem angielskim
i hiszpańskim. Będzie można także, jako drugiego, uczyć się języka
niemieckiego. Myślimy o stworzeniu grupy międzyklasowej z językiem
francuskim.
Rozważamy możliwość, w ramach innowacji pedagogicznej, rozwijania
zdolności matematycznych wśród uczniów klasy VII, a także o rozwijaniu
zdolności językowych już w klasach IV.
Planujemy w klasach IV utworzenie dwóch oddziałów sportowych. Organizacja
klasy IV o profilu pływackim jest już zaawansowana, natomiast organizacja
klasy o profilu piłkarskim jest uzależniona od liczby zadeklarowanych dzieci.
Jesteśmy otwarci na zainteresowanie dziewcząt tą dziedziną sportu. W
najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z p. Tadeuszem Łapą, który omówi
szczegóły szkolenia piłkarskiego.
Obecnie trwa nabór do klas pierwszych. Uprzejmie prosimy rodziców,
zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły, o niezwłoczne składanie wniosków o
przyjęcie do klasy pierwszej. Termin upływa z dniem 28 kwietnia br.
W dniu dzisiejszym zakończył się nabór do klas zerowych. Najprawdopodobniej
utworzymy dwa oddziały zerówek.
W kolejnych e-mailach będę Państwu przekazywał bardziej szczegółowe
informacje o organizacji nowego roku szkolnego.

W ubiegłym tygodniu zmodernizowaliśmy jedną pracownię komputerową,
wymieniając wszystkie komputery na nowszej generacji. Mam nadzieję, ze
przełoży się to na wyniki w nauce.
Na koniec pragnę Państwa poinformować, że staraniem Rady Rodziców SP5, w
szczególności p. Marcina Lenarda, udało się rozszerzyć i ubogacić menu naszej
stołówki szkolnej. Mam nadzieję, że nasze dzieci są zadowolone z jakości
posiłków.
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Szydło
Dyrektor ZS2

