BIULETYN RADY DZIELNICY III MIASTA KRAKOWA – NR 1, KWIECIEŃ 2017

Dni otwarte liceum na Prądniku Czerwonym
W budynku przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 rusza nabór do Liceum Ogólnokształcącego nr 31 im. R. Ingardena na
rok szkolny 2016/2017. Będzie to szkoła
z bogatą ofertą zajęć i ciekawą propozycją
dla klas pierwszych. Szkoła ta może pochwalić się nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną i bardzo profesjonalną bazą sportową - posiada: boiska wielofunkcyjne, dwie
sale gimnastyczne i siłownię. Głównymi zadaniami tej szkoły będzie propagowanie aktywnych metod nauczania, kształcenie umiejętności potrzebnych w pracy zespołowej,
dających absolwentom wysokie kompetencje językowe, wspieranie zainteresowań
i pasji poprzez indywidualne podejście do
potrzeb uczniów. Szkoła ma także w swojej
ofercie realizowaną we współpracy z poradniami pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz doświadczenie w pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
także z chorymi przewlekle i z ograniczeniami ruchowymi. Współpracuje ze szkołami wyższymi i policealnymi, kształcącymi
w branżach związanych ze zdrowiem. Szkoła jest jednozmianowa, przyjazna i bezpieczna z bardzo dobrym dojazdem komunikacją
miejską.

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła planuje utworzenie następujących klas:
1. Klasa sportowa w której będzie
możliwość połączenia nauki ze sportem
poprzez indywidualizację organizacji zajęć. Klasa dla przyszłych fizjoterapeutów, ratowników medycznych, trenerów
personalnych, masażystów, dietetyków
i kosmetyczek.
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, przedmioty uzupełniające –
m.in. podstawy anatomii i fizjologii.
2. Klasa humanistyczna z szerokim
wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
Zapraszamy na dni otwarte LO 31:
21 kwietnia w piątek w godzinach od
16.00-19.00, 22 kwietnia w sobotę w godzinach od 10.00-13.00 oraz 27 kwietnia

Przedmioty rozszerzone: język polski,
język angielski, wiedza o społeczeństwie,
zajęcia dziennikarskie i z kulturoznawstwa, zindywidualizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
3. Klasa matematyczno-techniczna.
Przedmioty rozszerzone: matematyka,
język angielski, dodatkowe zajęcia przygotowujące do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, również architekturze,
zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-fizyczne.

w czwartek w godzinach od 17.00 –
19.00. Ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
kontakt telefoniczny 12 413 35 54.

Co słychać w XXIII LO
Rok 2016 dla XXIII Liceum Ogólno- stawiciele Prezydenta Miasta Krakowa,
kształcącego im. płk. pilota Stanisława Rady Miasta Krakowa, Małopolskiego KuraSkarżyńskiego przy ul. Seniorów Lotnictwa tora Oświaty oraz partnerów szkoły - Mu5 w Krakowie był szczególny. Samorząd zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 8.
Uczniowski tej szkoły zdobył Złote Berło Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach
Kraka w Samorządowej Lidze
Szkół Średnich, organizowanej
przez Urząd Miasta Krakowa.
Sukces w Lidze zapewniło przygotowanie wydarzeń o charakterze sportowym, z których
najważniejszy okazał się „Bieg
imienia Stanisława Skarżyńskiego”. Wzięli w nim udział chętni
uczniowie wszystkich szkół
z terenu Dzielnicy III.
Członkowie
Samorządu
Uczniowskiego działali na rzecz
społeczności lokalnej, organizując wigilię dla mieszkańców
Domu Kombatanta oraz akcje
charytatywne. W ,,Skarżyńskim’’ Samorząd Uczniowski
przygotował sesję lotniczą,
eksponując
zainteresowania
uczniów zdobywających wiedzę w klasach o tym profilu,
Członkowie Samorządu Szkolnego ze zdobytym Złotym
a także działał na rzecz intełem Kraka. Fot. ZSO nr 9
gracji. Członkom Samorządu Uczniowskiego zdobyte
laury
smakowały
wyjątkowo,
choć i Aeroklubu Krakowskiego, a także dawnie pierwszy raz ich kosztowali. Za swą dzia- ni dyrektorzy placówki, nauczyciele i inni
łalność w 2015 roku zostali uhonorowani pracownicy szkoły. Uroczystość uświetniły
Brązowym Berłem Kraka. W tym kontek- przemowy zaproszonych gości, koncert trio
ście zrozumiała jest nominacja przewodni- akordeonowego i wzruszające wspomnieczącego szkoły, Mateusza Łyczki, do presti- nia absolwentów liceum, wywołane częścią
żowej nagrody ,,Osobowość Roku 2016” artystyczną w formie dowcipnego „Pocztu
nauczycieli XXIII LO”. Jubileusz był również
zorganizowanej przez „Gazetę Krakowską”.
Ważną uroczystością był również Ju- okazją do przyznania zaszczytnego tytubileusz 25-lecia istnienia XXIII LO, świę- łu „Przyjaciela XXIII LO”. Dyrektor szkoły
towany 22 października 2016 roku. Na uhonorował nim między innymi Prezydenuroczystej gali w szkole obecni byli przed- ta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
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wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca, dyrektora Muzeum
Lotnictwa Polskiego Krzysztofa Radwana
i wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy
III Prądnik Czerwony Mateusza Drożdża.
Uczniowie i nauczyciele rywalizowali
w turniejach piłki nożnej, siatkowej
i tenisa stołowego. Uroczystość
zwieńczyła wspólna biesiada. Zajadano się pizzą i słodkimi ciastami.
Miłym akcentem było również
zdobycie przez XXIII LO tytułu „Najlepszej Małej Szkoły w Małopolsce”.
Plebiscyt organizował w 2016 roku
,,Dziennik Polski”. Imponująca, bo
wynosząca ponad 15 tysięcy liczba
głosów, oddanych przez uczniów,
mieszkańców Dzielnicy III i krakowian dowodzi, że liceum postrzegane jest jako szkoła, w której wszyscy
czują się dobrze. Panuje tu szczególna, rodzinna atmosfera. Uczniowie
wspierają się nawzajem i zawsze
mogą liczyć na pomoc nauczycieli.
Warto współtworzyć tę atmosferę
i znaleźć się wśród społeczności
XXIII LO.
BerZ pewnością ciepły, rodzinny klimat stanie się cechą charakterystyczną powstającej w budynku liceum od
września 2017 roku Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 128. Wypada życzyć, by jej uczniowie w przyszłości
zdobywali laury podobne do tych, którymi
cieszą się dzisiaj licealiści. Niech ta perspektywa zachęci rodziców mieszkających
w Dzielnicy III do wpisywania swoich dzieci
na listę uczniów tej szkoły.
Paweł Samborski
Dyrektor ZSO nr 9

