
Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego 
z języka polskiego, historii, religii, historii
i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie,
wiedzy o kulturze i plastyki

Rok szkolny 2019/2020



Kilka danych liczbowych: 
Nauczyciele naszego zespołu 

wzięli udział w 45 różnych 
formach doskonalenia 

zawodowego(stacjonarnych 
i online)

Odbyło się 18 spotkań 
zespołów przedmiotowych 

w ramach pracy komisji 
humanistycznej

Odbyło się 5 lekcji otwartych 
prowadzonych przez Katarzynę 

Nogły, Mateusza 
Dudzika i ks.Pawła Zielińskiego

327przepracowanych godzin 
podczas zajęć dodatkowych 
(konsultacje maturalne, koła 

zainteresowań, koło dla uczniów 
zainteresowanych poziomem 

rozszerzonym z języka 
polskiego, koła artystyczne, 

przygotowanie do konkursów i 
olimpiad)



Przedsięwzięcia na rzecz szkoły:
• Uroczysta inauguracja roku

szkolnego 2019/2020 w Teatrze Ziemi
Rybnickiej połączona z premierą
spektaklu „Folwark” oraz trzykrotne
wystawienie sztuki podczas zebrań z 
rodzicami we wrześniu 2019 
(Katarzyna Nogły)

• Przygotowanie otrzęsin
(Justyna Mikuła i kl.IIe)

• Wycieczki przedmiotowe do IPN do 
Katowic, do Izby Pamięci Kopalni
Wujek, do Aresztu Śledczego
(Katarzyna Nogły, Mariola Madzia, 
Monika Popławska)



• Program artystyczny z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej) (Zofia Jakubowska)

• Współorganizacja Dnia języków Obcych 
(konkurs Ilustrujemy irlandzką literaturę -
Zofia Jakubowska, Mariola Madzia)

• Obchody Dnia Papieskiego (Marek Pawela)

• Obchody Dnia Niepodległości(Mateusz 
Dudzik)

• Program artystyczny na spotkanie
bożonarodzeniowe (Justyna Mikuła)



- Integracyjny wieczór gier
planszowych (Marcin Adamczyk)

- Szkolne wyjście na film "Star 
Wars" (Marcin Adamczyk)

- Ukazały się 4 numery pisma
"Fryczak"(Justyna Mikuła)

-



Akcje 
charytatywne
• Szlachetna Paczka, Czapka św. Mikołaja (Marcin 

Adamczyk)

• Akcja charytatywna – zbiórka dla poszkodowanych 
w pożarze w Czerwionce, zbiórka pieniędzy na leczenie 
ojca jednej z uczennic (Mateusz Dudzik)



"Dziady" w Teatrze im. Stanisława  
Wyspiańskiego (X 2019)

Wyjazd do Opery Śląskiej na „Halkę” 
Stanisława Moniuszki(17.11.2019)

"Tango" w Teatrze Zagłębia (13.02.2020)

"Tartuffe" w Teatrze Zagłębia(27.02.2020)

"Imię róży" w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego (28.02.2020)



Przepiękny występ szkolnej drużyny podczas
Pojedynku na Słowa 29.11.2019 (Marek Berger)

Martyna Smrek -najlepsza wokalistka
turnieju,Paweł Salamon, Marta Malcharek, Julia 

Sikora-wyróżnienia dla artystów w turnieju



Uczestnictwo klasy IfG w projekcie Centrum Edukacji
Obywatelskiej „MedJa. Szkoła krytycznego myślenia”; 

publikacja tekstów uczniowskich na portalu
Rybnik.dlawas info 
(Katarzyna Nogły)



• Sukcesy uczniów:

• Patrycja Paszenda z kl.IId - finalistka L Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego (Katarzyna Nogły)

• Natalia Landek z kl.IIb- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz
Dyktand” w kategorii szkoła średnia (Justyna Mikuła)

• Sandra Macionczyk, Konrad Gozdawa-Grajewski, Szczepan Hibner, 
Zofia Stroka z III f - finaliści Konkursu o Indeksy KUL (Jolanta
Palińska, Marcin Adamczyk)

• 19 finalistów IV Ogólnopolskiego
Konkursu Prawa Kanonicznego (Mateusz Dudzik)



• Sukcesy uczniów:

• Milena Marzec, Szymon Popławski, Nikola Winiarska z IIIb - laureaci
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy "Ciekawi Świata"(Justyna Mikuła)

• Natalia Dziwoki, Wiktoria Siedlecka- laureatki Konkursu Wiedzy

o Filmie "Kinomaniak" (Monika Popławska)

• Wiktor Belkhayat, Szczepan Hibner-udział w etapie okręgowym
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Jolanta
Palińska)

• Klaudia Fydrych - udział w etapie decezjalnym XXX Olimpiady Teologii
Katolickiej (Marek Pawela)



• Klaudia Peterko z IIIc- zwyciężczyni w najstarszej kategorii
wiekowej w Konkursie Plastycznym „Opera moich marzeń” 
zorganizowanym przez Operę Śląską w Bytomiu (Katarzyna Nogły)

• Klaudia Peterko zwyciężyła też w kategorii uczestników 16-19 lat 
w 4. Edycji Konkursu Plastycznego na projekt znaczka
pocztowego „Świat oczami młodych”. Jej projekt zostanie wydany
we wrześniu 2020 r. w nakładzie 100 tysięcy sztuk

• Filip Michalski uzyskał wyróżnienie w ww. konkursie (opiekunami
uczniów byli Katarzyna Nogły I Mateusz Dudzik)



• Klaudia Peterko, 
zwycięski projekt
znaczka
pocztowego



Radości wakacji!!!
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