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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W KOWALU
SEMESTR I, ROK SZKOLNY 20011/2012
1. Wyniki klasyfikacji semestralnej
Klasa

IA

IB

II A

II B

III

Średnia
klasy

2,87

3,04

3,00

3,63

3,06

Najlepsi w klasie

1. Augustyniak Daria
2. Marszał Przemysław
3. Maślanka Damian
4. Rudziński Dawid
1. Gołębiewski Jakub
2. Goździalska Justyna
3. Proszkiewicz Aneta
1. Dmitrzak Dominik
2. Nakonowska Sylwia
3. Sarzyńska Angelika
1. Strzelecka Karolina
2. Gołembiewski Krzysztof
3. Jas Witold
1. Kulawiak Aleksandra
2. Lijecka Natalia
3. Gawrońska Weronika
4. Sudo Daria

Najniższa
średnia

Średnia
frekwencja
klasy

2,14

87,2%

Damian Maślanka
96,7%

2,07

90,16%

Gołębiewski Jakub

1,80

91,00%

Zawalski Mateusz

2,80

1,91

90,50%

85,27%

Najlepsza frekwencja w klasie

Gołembiewski
Krzysztof
Strzelecka Karolina
Grzelak Mateusz
Kulawiak Aleksandra— 100%
Malwina Tabaka
Ziółkowski Jakub

Uczniowie naszego Liceum w I semestrze roku 2011/2012 bardzo
chętnie uczestniczyli w konkursach i olimpiadach szkolnych:
II Regionalny Konkurs o Zdrowiu pod opieką p. Anny Osińskiej, wzięło udział
14 osób, spośród których wyłoniono dwie laureatki - uczennice klasy II B:
Strzelecką Karolinę i Irminę Polak.
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia pod opieką p. Anny Drzymalskiej–Pustoły, wzięło udział 15 osób, a laureatką została Irmina
Polak IIB.
Olimpiada Przedsiębiorczości pod opieką p. Anny Drzymalskiej – Pustoły,
udział wzięło 10 osób, najlepszy wynik osiągnęła Daria Augustyniak.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod opieką p. Anny Drzymalskiej –Pustoły,
udział wzięły 3 osoby.
Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie – Królowej Jadwidze pod opieką p. Anny Prokopiak – Lewandowskiej, udział wzięło 9 osób, najlepsze wyniki osiągnęli: Adam Kosiorek III, Łukasz Kafarski III, Karolina Strzelecka II B.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym pod opieką p. Anny Prokopiak – Lewandowskiej, udział wzięło 10osób.
Konkurs fotograficzny „Złodziej chwili” – Stowarzyszenie Artystyczne
„Amaltea” pod opieką p. Anny Prokopiak – Lewandowskiej, udział wzięły
3 osoby, I miejsce w kategorii - przyroda powiatu włocławskiego - zajęła Julia Słodkiewicz (III)
”Get to know the culture of English” – speaking countries. Poznaj kulturę krajów anglojęzycznych, etap szkolny, konkurs pod opieką p. Sylwii Lewandowskiej, udział wzięły 4 osoby.

RYWALIZACJA SPORTOWA
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 uczniowie klas I i II pod opieką
panów Arkadiusza Stefańskiego i Lecha Kujawiaka uczestniczyli w następujących
imprezach międzyszkolnych w ramach „Licealiady”:
sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców
indywidualnych biegach przełajowych: S. Nakonowska - III miejsce
piłka ręczna chłopców – półfinały - II miejsce
piłka ręczna dziewcząt - półfinały - I miejsce; finał powiatu - I miejsce; półfinał
wojewódzki - III miejsce
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piłka siatkowa dziewcząt - półfinały powiatu - I miejsce
piłka ręczna chłopców – finały
piłka siatkowa chłopców
Ponadto zorganizowane zostały Mistrzostwa Szkoły na Ergometrze wioślarskim, które
wygrał Przemysław Czachowski z kl. II A oraz Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, które
odbyły się na pływalni miejskiej w Gostyninie; wygrali: Sebastian Masłowski II A
i Andżelika Piwińska II A
Uczniowie klasy mundurowej uczestniczyli w Zawodach Strzeleckich w Radziejowie,
gdzie zajęli IV miejsce; najlepszym strzelcem okazał się Daniel Jędrzejczak z klasy II A

KONKURSY, ZAWODY NA SZCZEBLU POWIATOWYM
I WOJEWÓDZKIM.

*Konkurs „Życie i twórczość Jana Kasprowicza” w Izbicy Kujawskiej pod opieką
p. Alicji Mechuły, w rywalizacji udział wzięły 3 osoby z klasy II B: Karolina Strzelecka, Paulina Nowakowska, Klaudia Święcicka, w rywalizacjach zespołowych uzyskały
III miejsce, natomiast w indywidualnej recytacji Klaudia Święcicka zajęła II miejsce.
* Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Benińskiego w Lubrańcu, pod
opieką p. Wandy Nowakowskiej oraz p.Alicji Mechuły, dwie laureatki: Daria Sudo
z klasy III zajęła II miejsce, Klaudia Święcicka z klasy II B zajęła III miejsce.
II Regionalny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, udział wzięła Sylwia Nakonowska z klasy II A i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego;
Etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, szkołę
reprezentowała uczennica klasy II A- Irmina Polak.
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy oraz Pieśni Regionalnej pod hasłem: „Bądź pozdrowiona, ziemio rodzinna”
we Włocławku, pod opieką
p. Wandy Nowakowskiej oraz p. Alicji Mechuły, szkołę reprezentowały uczennice:
Daria Sudo klasa III i Klaudia Święcicka klasa II B.
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WAŻNE PRZEDSIĘWZIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
a) wspomagające proces wychowawczy:
zajęcia z pedagogiem p. Anną Gontarek, absolwentką naszego LO, w zakresie
orientacji zawodowej,
zajęcia p. Izabelą Operlein, również absolwentką naszego LO – na temat agresji,
przemocy w grupie rówieśniczej,
zajęcia z p. Alicją Mechułą, tematyka: Źródła stresu, Wpływ grupy rówieśniczej
na ucznia, Sztuka odmawiania – czy umiem powiedzieć „nie”, Wagary -czy to dobry wybór.
wyjście na cmentarz parafialny – pamięć o zmarłych nauczycielach.
kompleksowa informacja dotycząca wyboru studiów dla uczniów klas II i III - .
„Salon Maturzystów” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
przygotowanie Studniówki
wspólna Wigilia Szkolna uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców
inscenizacja pt. „Uzdrawiająca moc miłości” dla społeczności szkolnej przygotowana przez Szkolne Koło Teatralno-Recytatorskie w składzie: klasa IA: Daria Augustyniak, Dominika Kaczmarek, Zuzanna Sikorska, Przemysław Marszał, Damian
Maślanka, Łukasz Janasik, Arkadiusz Długołęcki, klasa IB: Jakub Gołębiewski,
Dawid Andryjańczyk, Marika Ignaczak, klasa IIB: Klaudia Święcicka, Kamil Olszewski, klasa III: Daria Sudo, opiekun p. Wanda Nowakowska
spotkania z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowości w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarskich w Poznaniu
wycieczka integracyjna nad jezioro Dzilno (wrzesień 2011)
pogadanka z przedstawicielem KM Policji we Włocławku, komisarzem Grzegorzem Demichem. (Temat: „Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne w świetle prawa”) oraz dzielnicowym. T. Podgórskim (Temat” „Bezpieczna droga do
szkoły i konsekwencje zakłócania porządku.”)
rajd rowerowy „Rowerem do Europy” - wycieczka do Agrofarmy w Gołaszewie
Dzień Chłopaka
pedagogizacja rodziców w ramach wywiadówki śródsemestralnej (spotkanie
z instruktorem Zarządu Rejonowego PCK we Włocławku, p. Mirosławą Grabowską, dotyczące profilaktyki antynowotworowej)
b) usprawniające proces dydaktyczny:
testy diagnozujące z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, chemii po
gimnazjum w klasach pierwszych
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sprawdzian diagnostyczny z matematyki w klasach drugich (wrzesień)
sprawdzian diagnostyczny z języka polskiego w klasach drugich
próbne matury z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, historii, wos-u, biologii
lekcja otwarta z matematyki dla nauczycieli liceum w ramach wspomagania rozwoju
zawodowego nauczycieli, dzielenia się doświadczeniem oraz motywowania uczniów
do samokształcenia i stosowania aktywizujących metod nauczania
ukończenie przez nauczycieli matematyki szkolenia z zakresu zmian w podstawach
programowych z matematyki w związku z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego
od roku szkolnego 2012/2013
uzyskanie kwalifikacji egzaminatora maturalnego z historii (nauczyciel historii)
poszerzenie kwalifikacji egzaminatora j. angielskiego w związku z nową formułą
części ustnej egzaminu maturalnego od 2012 roku
udział pedagoga szkolnego w warsztatach metodycznych: Jak opracować indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny oraz plan działań wspierających
udział nauczycieli w seminariach dotyczących matury z języka polskiego, historii
(wyd. OPERON) oraz seminarium: Jak przygotować się do nowej reformy edukacyjnej – matura 2013, (wyd. STENTOR)
c) rozwijające kompetencje uczniowskie w oparciu o rozpoznawanie potrzeb
uczniów
zajęcia przygotowujące do matury w zakresie podstawowym z chemii, języka polskiego, historii, języka angielskiego
warsztaty dziennikarskie- opiekun p. Wanda Nowakowska, p. Maria Matusiak,
redagowanie gazetki szkolnej „Szkołowizjer”, skład redakcji: Paulina Nowakowska
IIB, Aneta Proszkiewicz IB, Justyna Goździalska IB, Jakub Gołębiewski IB, Karolina Strzelecka IIB
udział uczniów w ogólnopolskim projekcie pod nazwą Akademia Filmowa- opiekun
p.Wanda Nowakowska
wybory do Samorządu Uczniowskiego – rozwijanie kompetencji samorządowych,
opiekun p. Alicja Mechuła, p. Anna Prokopiak –Lewandowska, przewodnicząca
Sylwia Nakonowska, członkowie: Klaudia Święcicka, Karolina Strzelecka, Paulina Nowakowska, Adrian Rosiak, Arkadiusz Długołęcki, Daniel Siedlecki.
Paintball – gry wojenne (wyjazd na Krzywą Górę, klasa II A)
redagowanie kroniki szkolnej
wyjazd do Aeroklubu w Kruszynie zajęcia warsztatowo – instruktażowe
zajęcia strzeleckie klas mundurowych
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Szkolne Koło Teatralno-Recytatorskie -przygotowanie spektaklu „Uzdrawiająca
Moc Miłości”, występ dla podopiecznych DPS w Kowalu oraz społeczności szkoły.
Klub Miłośników Filmu i Literatury Pięknej- artykuły uczniów w gazetce szkolnej,
Kącik Kulturalny- Justyna Goździalska IB, recenzje filmów obejrzanych w ramach
Akademii Filmowej- Karolina Strzelecka, Jakub Gołębiewski, opiekun p. Wanda Nowakowska
zajęcia z niepełnosprawną malarką, p. Małgorzatą Waszkiewicz, członek fundacji
„AMUN” – sprawni inaczej
biblioteka szkolna - kiermasz „Taniej książki” – rozwijanie kompetencji czytelniczych, opiekun p. A. Drzymalska-Pustoła.
DZIAŁALNOŚĆ PCK — Najważniejsze wydarzenia
1. 22 XI 2011 odbyła się dla rodziców prelekcja w ramach Programu „Młodzież kontra
Nowotwory”
2. 25 XI 2011 kolejnych 2 uczniów uczestniczyło w warsztatach profilaktyki nowotworowej prowadzonych tym razem przez młodzież czerwonokrzyską z LZK.
3. 2 XII 2011 w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia na
szczeblu szkolnym wzięło udział rekordowo aż 15 uczniów; naszą szkołę reprezentowała w eliminacjach rejonowych I. Polak z kl.II h.
4. 16 raz kwestowaliśmy dla WOŚP
d) wolontariat
WOŚP
Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od 1997 roku, od V finału!!!
Nasze L0 kwestowało w tym roku szesnasty raz. 10 wolontariuszy zebrało 2 990,49 zł.
Kwestowali uczniowie klas I i II:
Kwestor
Augustyniak Daria
Długołęcki Arkadiusz
Gołębiewska Patrycja
Janasik Łukasz
Kaczmarek Dominika
Kulesza Krzysztof
Nakonowska Sylwia
Safandowska Katarzyna
Pustoła Donat
Drzymalska-Pustoła Anna
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Numer kwestora
kwestor nr 110920
kwestor nr 110924
kwestor nr 110922
kwestor nr 110928
kwestor nr 110921
kwestor nr 110918
kwestor nr 110919
kwestor nr 110923
kwestor nr 110917
kwestor nr 110916

36,03zł
84,34zł
593,73zł
55,11zł
71,65zł
96,38zł
348,79zł
487,44zł
301,52zł
615,50zł

Podczas loterii fantowej zebrano 31 zł

Razem zebraliśmy 3 021,49 zł

PIELUCHA DLA MALUCHA
W grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej MALUCH we Włocławku. Akcję przygotował
i zorganizował Samorząd Uczniowski, z ogromną pomocą całej społeczności licealnej. Dzięki wszystkim darczyńcom udało nam się uzbierać pokaźną ilość środków
higienicznych.
KRWIODAWSTWO
Młodzież Naszego Liceum chętnie włącza się do wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych. W tym roku, nasza Szkoła została współpartnerem akcji ODDAJ KREW
HONOROWO, organizowanej przez świetlicę profilaktyczną Klubu Puchatek. Wolę
podzielenia się tym, co najcenniejsze dla ludzkiego życia wyrazili, między innymi:
Ania Ciarachowicz, Tomek Cieszykowski, Adam Kosiorek, Daria Sudo, Weronika
Wilińska i Olga Rembiałkowska.
UDZIAŁ W AKCJI STOP PRZEMOCY – BIAŁA WSTĄŻKA
Młodzież Naszego Liceum w dniu 10 grudnia 2011 r. wzięła udział w marszu
„Wszystkich Nieobojętnych na Przemoc” zorganizowanym na zakończenie kampanii
„Biała wstążka”. Akcja wspierana przez Komendę Miejskiej Policji we Włocławku
oraz WSHE. Kampania skupia się na symbolu "Białej wstążki", która przypięta przez
mężczyznę oznacza deklarację wyrzeczenia się przemocy oraz reagowania, gdy jest
się jej świadkiem
Opieka nad grobami – cmentarz ewangelicko – augsburski w Rakusowie
DPS w Kowalu podjęto działania związane z rozpoczęciem wolontariatu
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU EUROWIZJER
ROK SZKOLNY 2011/12 to już dwunasty rok działalności klubu
IX - zorganizowano obchody Dnia Języków Obcych – kiermasz książek do nauki jęz.
obcych
XI – 3. uczniów bierze udział w OWE
XII – 10. uczniów wzięło udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA
Każdy uczeń teoretycznie jest czytelnikiem od dnia wpisania na listę uczniów. Jednak
spośród 94 uczniów 26-ciu, czyli około 1/3, nie wypożyczyła w szkolnej bibliotece
żadnej książki. Ogółem wypożyczono 301 książek, co daje statystycznie 3,2 książki na
jednego ucznia-czytelnika, zaś w przeliczeniu na faktycznie wypożyczających 4,4 książki na osobę.
Najlepszymi czytelnikami okazali się: S. Wiliński (13 książek), K. Święcicka
i A. Błaszczyk (po 12 książek)
Statystyka czytelnicza klas:
wypożyczono
Ia - 28 książek, czyli śr. 1,55 książki na osobę; 44,5% klasy nie wypożyczyło żadnej
książki
Ib - 16 książek, czyli śr. 1,1 książki na osobę; 53% klasy nie wypożyczyło żadnej książki
IIa - 57 książek, czyli śr. 2,6 książki na osobę; 18% klasy nie wypożyczyło żadnej książki
IIb - 94 książki, czyli śr. 4,94 książki na osobę; 16% klasy nie wypożyczyło żadnej książki
III - 106 książek, czyli śr. 4,82 książki na osobę; 14% klasy maturalnej nie korzysta z
biblioteki

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem
jest zachęcenie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. W semestrze I udało
nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu. Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Alicja Mechuła
Samorząd Szkolny pracował zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych. Wykonał następujące zadania:
Wrzesień: opracowanie planu pracy i regulaminu SU, ustalenie zasad „szczęśliwego
numerka”, przygotowanie do wyborów (przygotowanie kart wyborczych, przeprowadzenie kampanii wyborczej), przygotowanie do organizacji otrzęsin, wyznaczono
uczniów do pocztu sztandarowego, uaktualniono tablicę Samorządu Uczniowskiego
Październik: organizacja Dnia Edukacji Narodowej
Listopad: porządkowano i dekorowano groby będące pod opieką szkoły, poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach Dnia Niepodległości, udział w akcji „Biała wstążka”
Grudzień: Samorząd uczestniczył w spotkaniu z niepełnosprawna artystką p. Małgorzatą Waszkiewicz, zorganizowanie akcji „pielucha dla malucha”, włączenie się
w przygotowania do szkolnej wigilii.
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