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Nowy, nowe, nowi,
nowość.

Nowy rok szkolny 2015/2016.
Przeglądając kalendarz i
odliczając dni wole od zajęć
edukacyjnych, mamy tylko:

 34 dni nauki w poniedziałki,

 36 dni nauki we wtorki,

 33 dni nauki w środy,

 34 dni nauki w czwartki,

 34 dni nauki w piątki.

Nowi uczniowie w klasach
pierwszych.

Serdecznie witamy 153
absolwentów gimnazjów,
którzy wybrali naszą szkołę.
Wiemy, że jesteście najlepsi
z najlepszych w naszym
powiecie.
Do wyboru mielście pięć klas
o następujących profilach:
biologiczno –
matematycznym,
humanistycznym,
matematyczno –
informatycznym i dwie klasy
o profilu językowo –
matematycznym.
Dziękujemy za zaufanie
i obiecujemy nie zawieść
Waszych oczekiwań.

Numer specjalny



OOddkkrryyjj ddzziieennnniikkaarrsskkąą ppaassjjęę..

RRaaddiioo

II Liceum Ogólnokształcące prowadzi współpracę z Rozgłośnią
Polskiego Radia – oddział Katowice. Młodzież, która jest
zainteresowana zwiedzaniem rozgłośni, poznaniem jej historii,
rozmową z ciekawymi ludźmi może wziąć udział w wyjeździe do radia.

Oddział radia w Katowicach ma osobną wyciszoną salę do nagrywania
koncertów „na żywo” Nasi uczniowie w ramach cyklu „Portrety
kompozytorów” wzięli udział w koncercie. Jeśli macie ochotę
posłuchać muzyki i być częścią publiczności, która bierze udział
w audycji radiowej, jeśli jesteście zainteresowani pracą operatora
dźwięku, jeśli chcecie porozmawiać z ciekawymi ludźmi,
wykonującymi ciekawy zawód, zapraszamy na kolejne wyjazdy!

GGaazzeettkkaa

W szkole raz w miesiącu ukazuje się numer gazetki szkolnej. Macie
do niej dostęp w klasycznej formie papierowej oraz internetowej.
Poszczególne numery zamieszczone są na stronie szkoły oraz na
malczakowym fanpejdżu. Chcesz się sprawdzić w roli dziennikarza?
Pisz! Tematyka nie jest ograniczona. Specjalizujesz się w
opowiadaniach? Zamieścimy je w całości lub odcinkach. Docierasz do
ludzi, bo interesują Cię ich problemy? Reportaż będzie dobrym
pomysłem na realizację Twoich zainteresowań. A może preferujesz
formy felietonistyczne? Zostań członkiem naszej redakcji i twórz
z nami!

Zgłoszenia do: p. Ewy Nosol lub p. Beaty Milejskiej.



Weź udział w wymianie międzynarodowej!

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Weź udział w ósmym seminarium kontaktowym
Develop2Gether, które odbędzie się w dniach
1216 października w Warszawie.

Seminarium organizowane jest dzięki współpracy
Polski z Litwą w ramach Polsko  Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży.

Do udziału zapraszamy osoby, które są
zainteresowane zdobyciem nowych inspiracji
w tworzeniu międzynarodowych projektów
młodzieżowych, bądź szukają litewskiej organizacji
partnerskiej. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest
wiek: uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Szczegółowe informacje wraz z linkiem do ankiety
rejestracyjnej można znaleźć na naszej stronie
internetowej.



NNoowwee kkoommppuutteerryy ww sszzkkoollnneejj pprraaccoowwnnii..

Dzięki Radzie Rodziców w naszej szkole
odnowiona została pracownia komputerowa.

Rodzice zakupili dla swoich dzieci 17 zestawów
komputerowych, aby nauka informatyki
przystawała do współczesnych czasów.

Pożegnaliśmy Vistę, a powitaliśmy na pokładzie
Windows 8.1, który docelowo pewnie będzie

zamieniony na W10. Zgodnie z wymogami mamy
proporcję: 1 uczeń

1 komputer na lekcji informatyki.



Co teraz i co dalej...

Od tego roku szkolnego nowością w naszej
szkole są zajęcia na wzór szkół amerykańskich.
Uczniowie klas drugich wybrali trzecie
rozszerzenie według własnych preferencji i uczą
się w grupach międzyoddziałowych
z indywidualnym planem lekcji dla każdej
z grup. Jest to innowacja, wedle której
pierwszoklasiści po pierwszym semestrze nauki
wybierają trzeci przedmiot rozszerzony zgodny
z ich zainteresowaniem i planami na przyszłość

Ogromną zachętą do wybrania Malczaka jest
także najlepszy w powiecie wynik zdawalności
egzaminu maturalnego. Matematyka wcale nie
jest taka straszna :) Warto dodać, że wielu
z naszych absolwentów rozpocznie naukę na
wymarzonych uczelniach, w tym wielu na
uniwersytetach medycznych na kierunku
lekarskim, co również jest niepowatarzalnym
sukcesem naszej szkoły na terenie Powiatu
zawierciańskiego!



Pierwsze kroki na rynku pracy.

Jaką wybrać uczelnię? Jaki zawód będzie dla mnie
odpowiedni? Jak wygląda dzień pracy na danym stanowisku?
Jakie są oczekiwania pracodawcy? To pytania, na które
szukamy odpowiedzi, gdy kończymy szkołę. Bardzo ważne
jest, aby uzyskać odpowiedni zasób informacji. Najlepszym
sposobem jest odbycie szkolnej praktyki, ale z tej możliwości
korzystają przede wszystkim uczniowie szkół zawodowych.
Nasza szkoła daje jednak taką możliwość za sprawą
organizowanego co roku Dnia Przedsiębiorczości, którego
pomysłodawcą jest Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości w Warszawie. Jako jedyna szkoła
w powiecie aktywnie uczestniczymy w tym projekcie
od 8 lat.
Dzięki pomocy lokalnych firm i instytucji nasi uczniowie
mogą spędzić jeden dzień w wybranym przedsiębiorstwie
i wczuć się w rolę pracowników. Poznają organizację
i zarządzanie firmą, wykonują proste czynności, pozyskują
informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego
zawodu.
Nie tylko w ten sposób przygotowujemy młodzież do wejścia
na rynek pracy. Szkoła bardzo chętnie uczestniczy we
wszystkich inicjatywach, które pozwalają uczniom zdobyć
dodatkowe kwalifikacje cenione przez pracodawców.
W ubiegłym roku szkolnym, aż 15 uczniów naszej szkoły
zdobyło certyfikat o międzynarodowej rozpoznawalności 
Project Management Fundamentals, potwierdzający
umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Nasi
uczniowie zrealizowali takie przedsięwzięcia jak:
,,Artystycznie dla Gołuchowic” (uhonorowany Brązowym
Wilkiem za najlepszy projekt w szkole i w mieście),
,,Kindersztuba czyli dżentalmeni od kołyski”, ,,Odkrywamy
siebie”.




