
 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

  
KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
01.09.2016r. (czwartek) – uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 2016/2017 

08.09.2016 (czwartek) – wywiadówka  

05-09.09.2016 - Akcja – Sprzątanie Świata 

19-23.09.2016 - Tydzień Profilaktyki 

26.09.2016 - Europejski Dzień Języków 

13.10.2016r. (czwartek) – apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej  

18.10.2016r. (wtorek) - uroczystość pasowania na ucznia klasy 

I – SP, msza i apel z okazji Święta Szkoły – Dzień Papieski 

10.11.2016r. (czwartek) –98. rocznica odzyskania 

niepodległości  

17.11.2016r. (czwartek) – wywiadówka  

23.11.2016 r. (środa) – Andrzejki 

06.12.2016 r. (wtorek) – Mikołajki 

II połowa grudnia - Tradycje bożonarodzeniowe na Kaszubach 

- Wigilia kaszubska 

23.-31.12.2016 r.- zimowa przerwa świąteczna 

08.01.2016 r. (niedziela) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

styczeń 2017r. – Spotkania noworoczne 

12.01.2017r. (czwartek) – wywiadówka  

16.-29.01.2017 r. – ferie zimowe 

04.02.2017 r. (sobota) - Dzień Babci i Dziadka 

21.03.2017 r. (wtorek) - Dzień Samorządności – powitanie 

wiosny 

31.03.2017 r. (piątek) - Wystawa poświęcona Patronowi szkoły 

06.04.2017r. (czwartek) – wywiadówka  

10-12.04.2017 r. - Rekolekcje wielkopostne 

13-18.04.2017 r. – wiosenna przerwa świąteczna 

19.04.2017 r. – egzamin gimnazjalny- część humanistyczna 

20.04.2017 r. - egzamin gimnazjalny- część matematyczno-

przyrodnicza 

21.04.2017 r. - egzamin gimnazjalny- część językowa 

21.04.2017 r. (piątek) - Dzień Ziemi 

28.04. 2017 r. (piątek) - 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

kwiecień 2017 r. - Akcja charytatywna „Żonkil” 

09.05.2017 r. (wtorek) - Dzień Europy 

18.05.2017 r. (czwartek) - Dzień Patrona Szkoły – 17. rocznica 

nadania Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

26.05.2017 r. (piątek) - Dzień Matki w Zespole Szkół 

01.06.2017 r. (czwartek) - Dzień Dziecka i sportu 

22.06. 2017 r. (czwartek) - Pożegnanie klas III  

23.06.2017 r. (piątek) - uroczyste zakończenie roku szkolnego 

26.06-31.08.2017 r. - wakacje 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:  

 

- Od roku szkolnego 2016/17 obowiązuje Program 

Adaptacji Uczniów Rozpoczynających Naukę w klasach 

IV szk.podst. i I gimnazjum. Działania adaptacyjne mają 

pomóc uczniowi w bezstresowym przejściu do kolejnego 

etapu edukacyjnego. 

 

- Od roku 2016/17 obowiązuje znowelizowany Regulamin 

zachowania się uczniów podczas przerw. Wyciąg  

z regulaminu: Uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz dopiero 

po 1 godzinie lekcyjnej (8.45). Uczniowie samodzielnie nie 

wychodzą na plac przed szkołą, czekają na nauczyciela 

dyżurującego. Nie wolno opuszczać terenu szkoły. 

 

BARDZO PROSIMY RODZICÓW, ABY ZWRÓCILI 

SWOIM DZIECIOM SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA 

ZAKAZ OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY 

PODCZAS PRZERW. 

 

- Dożywianie uczniów:  

PRZEDSZKOLE (3-4 latki) 

śniadanie: 1,70 zł; zupa: 0,97 zł; II danie: 2,40 zł; 

podwieczorek:1,00 zł 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, SZKOŁA 

PODSTAWOWA, GIMNAZJUM 

zupa: 0,97 zł; II danie: 2,50 zł 
 

- Zmiany w strukturze oświaty od roku szkolnego 

2017/18: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum 

ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowa 

branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę 

zawodową. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. 

Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły 

podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zamiast do I 

gimnazjum pójdą do VII klasy szkoły podstawowej. 
 

- Likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów od roku 

szkolnego 2016/2017. Uczniowie klas VI nie będą musieli 

zdawać ogólnopolskiego egzaminu kończącego ich 

edukację na poziomie podstawowym.  
 

 - Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym 

objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko 

sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść 

zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie 

na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej 

pod warunkiem, że korzystało z wychowania 

 

 

 

NAUCZYCIELE: 

Stark Aleksandra 

Piotrowska Bernadeta 

 

Bladowska Agnieszka  

Błaszkowska Agnieszka 

 

Dyszer Alicja 

Formela Edyta 

 

Formela Hanna 

 

Furman Iwona 

Gilmajster – Szymikowska 

Karolina 

Grucza Ewa 

Jakubek Łukasz 

Kostuch Maria 

 

Ks. Knut Leszek 

Kuchta Alicja 

Kuczkowska Dominika 

Labuda Lucyna 

Lejk Bożena 

Maszke Wioletta 

Mejna Natalia 

Miotk – Płotka Anna 

Miszk Sylwia 

Neubauer Joanna 

 

Rompa Elżbieta 

Sadowska – Górska  

Karolina 

Salamon Barbara 

Stahlke Lidia 

Staszek Paweł 

Stefanowska – Koszałka 

Natalia 

Syldatk Roksana 

Walkusz Alicja 

Wenta Adela 

 

Wenta Janina 

 

Ks. Wilkowski Krzysztof 

Wolska – Rychert Maria 

 

Wójcik Jolanta 

 

Wójtowicz Adriana 

Wróbel Franciszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor – rewalidacja, biblioteka 

wicedyrektor – matematyka 

 

wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne 

pedagog szkolny, plastyka 

wychowanie przedszkolne, język 

angielski 

edukacja wczesnoszkolna, terapia 

pedagogiczna 

logopeda 

język angielski 

 

język polski 

wychowanie fizyczne 

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,  

zajęcia techniczne, biblioteka 

religia 

język angielski, język niemiecki 

edukacja wczesnoszkolna, logopeda 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

język polski, język kaszubski 

edukacja wczesnoszkolna 

wychowawca świetlicy 

matematyka 

biblioteka, język polski 

historia, wiedza o społeczeństwie, 

wychowanie do życia w rodzinie 

religia 

edukacja wczesnoszkolna 

 

geografia, przyroda, zajęcia artystyczne 

język polski, terapia pedagogiczna 

wychowanie fizyczne 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne 

matematyka, fizyka 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

biologia, chemia, informatyka, język 

kaszubski 

edukacja wczesnoszkolna, język 

kaszubski, terapia pedagogiczna 

religia 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne 

język angielski, edukacja dla 

bezpieczeństwa 

psycholog 

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, 

wychowawca świetlicy 



przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez 

dziecko z wychowania przedszkolnego). 

 

PROPONOWANE DODATKOWE DNI WOLNE 

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SP I GIM.:  

08.12.2016 r. (czwartek) (SP i GIM.) 

19.04.2017 r. (środa) (SP i GIM.) 

20.04.2017 r. (czwartek) (SP i GIM.) 

21.04.2017 r. (piątek) (SP i GIM.) 

02.05.2017 r. (wtorek) (SP i GIM.) 

16.06.2017 r. (piątek) (SP i GIM.) 

19.06.2017 r. (poniedziałek) (GIM.) 

20.06.2017 r. (wtorek) (GIM.) 

 

ORGANIZACJE SZKOLNE DZIAŁAJĄCE 

 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOWIDLINIE 

 

- SAMORZĄD UCZNIOWSKI- Bożena Lejk, Jolanta Wójcik, 

Maria Kostuch, Dominika Kuczkowska 
 

- LIGA OCHRONY PRZYRODY- Barbara Salamon 
 

- PCK- Adela Wenta, Karolina Gilmajster - Szymikowska 
 

- CARITAS- Elżbieta Rompa 
 

- SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI- Joanna Neubauer 

 

PROGRAMY, PROJEKTY, PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

  

**SSZZKKLLAANNKKAA  MMLLEEKKAA  
Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole 

w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej 

zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. 

     

* WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKO-NIEMIECKIEJ - 

kontynuacja 
Celem wymiany jest poszerzenie umiejętności językowych oraz 

poznanie kultury i zwyczajów. 

 

*PROJEKT E-TWINNING 
Celem projektu jest nauka języka obcego za pomocą wymiany 

korespondencji z przedstawicielami szkół  z Unii Europejskiej. 

 

 

 

*PROJEKTY EDUKACYJNE KLAS II GIM. 

        1) Wybitni ludzie mojej ojczyzny. 

        2) Wybrana polska partia polityczna. 

 

 * PROJEKTY EDUKACYJNY KLAS III GIM. 
1) Wybrane państwo Unii Europejskiej.  

2) Biznesplan wymyślonej firmy. 

 

*WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY 

 

*TYDZIEŃ PROFILAKTYKI 

 

*WIGILIA KASZUBSKA 

 

*EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

 

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE: 

 

- matematyczne, polonistyczne, geograficzne, 

historyczne, chemiczne, przyrodnicze, biologiczne, języka 

angielskiego, języka niemieckiego, muzyczne, 

turystyczne, plastyczne, sportowe, koło rękodzieła 

ludowego, redakcyjne, teatralne, logopedyczne.  

 

 

 

OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 RUSZAJĄ 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI 

RĘKODZIEŁA LUDOWEGO 

-ZAINTERESOWANI UCZNIOWIE MOGĄ 

ZGŁASZAĆ SIĘ DO PANI BOŻENY LEJK 

Zajęcia odbywać się będą  

w piątki w godz. 1425 – 1555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Gowidlinie 
ul. Prymasa Wyszyńskiego 5,  

83-341 Gowidlino 
tel. 58 685-65-55 

www.gowidlino.edu.pl 
zsgowidlino@wp.pl 

 

http://www.gowidlino.edu.pl/

