Od września 2010 r. reforma programowa systemu edukacji wprowadza dla uczniów gimnazjum nowe
obowiązkowe przedmioty: zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, do realizacji w wymiarze 60 godzin np. po 1
godzinie tygodniowo przez 2 lata, czasami przed lekcjami lub po lekcjach. Każdy uczeń wybiera ze szkolnej
oferty jeden rodzaj zajęć artystycznych i jeden rodzaj zajęć technicznych do realizacji w danym roku. Dany typ
zajęć może być realizowany, jeżeli utworzy się grupa co najmniej 12 chętnych uczniów.
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OFERTA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2010/2011
Uczeń poznaje rodzaje modelarstwa, materiały modelarskie,
wykonuje modele.
Uczeń poznaje budowę i możliwości aparatu cyfrowego, wykonuje
zdjęcia i poddaje je obróbce komputerowej, wykonuje prace i
uczestniczy w konkursach fotograficznych.
Uczeń poznaje zasady obróbki gliny, wykonuje prace z gliny
wymagające wysokiej temperatury – zajęcia w pracowni
ceramicznej.
Uczeń uczy się szyć na maszynie, poznaje jej budowę i możliwości
wykorzystania, wykonuje drobne prace krawieckie.
Uczeń poznaje elektryczne urządzenia powszechnego użytku,
elementy elektryczne i elektroniczne, buduje proste obwody
elektryczne.
Uczeń poznaje rysunek techniczny, elementy technologii i
materiałoznawstwa, podział maszyn, budowę silników, historię
techniki.
Uczeń poznaje zasady ruchu drogowego, przygotowuje się do
teoretycznego egzaminu na kartę motorowerową.
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OFERTA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH w roku szkolnym 2010/2011
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Zajęcia dla uczniów, którzy chcą śpiewać solo i w zespole wokalnym–
kształcenie głosów , praca z solistami.
Zajęcia chóru szkolnego dla klas I i II, śpiew zespołowy – nauka pieśni z
różnych epok, wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
Zajęcia dla uczniów zainteresowanych zespołową grą na instrumentach,
granie utworów z różnych epok muzycznych.
Zajęcia dla uczniów interesujących się twórczością kompozytorów różnych
epok, obejmują słuchanie utworów muzycznych i ich analizę.
Uczeń tworzy prace plastyczne, własne projekty artystyczne, poznaje i
analizuje dzieła sztuki, opisuje style architektoniczne, stosuje różne
techniki malarskie.
Zajęcia dla uczniów zainteresowanych zespołową grą na fletach prostych,
granie utworów z różnych epok muzycznych.
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Zajęcia dla uczniów zainteresowanych teatrem, chcących rozwijać
zdolności aktorskie i recytatorskie, a także chętnych do obsługi
technicznej spektakli.
Uczeń tworzy prace plastyczne, własne projekty artystyczne, poznaje i
analizuje dzieła sztuki, opisuje style architektoniczne, wykonuje makiety i
formy przestrzenne.
Dla uczniów zainteresowanych nowymi technologiami – poznanie
możliwości programów graficznych i tworzenie prac plastycznych przy
pomocy komputera.

