
 

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017  

 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- 12.01.2017r. grupa uczniów klas II i III B gimnazjum, 
uczęszczających na język kaszubski, udała się do Centrum Kultury 

 w Kartuzach, aby uświetnić spotkanie z Mikołajem występem 

Gwiôzdka z Gòwidlëna. B. Lejk 
- 13.01.2017r. w Zespole  Szkół w Gowidlinie odbyło się spotkanie  

z policjantami Komisariatu Policji w Sierakowicach  dla uczniów klas 

I – III szkoły podstawowej. Tematem spotkania było zwrócenie uwagi 
na zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. A. Walkusz 

- 13.01.2017r. chętni uczniowie naszej szkoły spędzili integracyjną 

noc w szkole. Czas umilały wszystkim zabawy, śpiewy i konkursy. 
Uczniowie wspólnie zajadali się słodyczami, a wieczorem pizzą.  

W czasie zabaw można było pochwalić się umiejętnościami 

śpiewaczymi oraz tanecznymi. Samorząd klas IV. 

- 15.01. 2017 r. odbył się jubileuszowy 25 Finał WOŚP. Po raz kolejny 

uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie pokazali swoją wrażliwość  

i chęć niesienia pomocy innym. Szkoły Gminy Sierakowice na ten cel 
przekazały łączną kwotę 34012,10zł.  A. Dyszer 

 - 01.02.2017r. odbył się bal karnawałowy klas ,,0”. Dzieci były 

przebrane przede wszystkim za bohaterów znanych bajek i baśni. Każdy 
z dumą prezentował swój wymyślny strój, a niektórych z trudem można 

było  rozpoznać.  Podczas zabawy wszyscy świetnie się bawili, tańcząc, 

śpiewając i uczestnicząc z ochotą w konkursach i konkurencjach.  
N. Stefanowska-Koszałka, A. Blaszkowska, M. Wolska-Rychert. 

 - 02.02.2017r. w grupie 3 i 4 latków odbył się bal karnawałowy. Tego 

dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 
przebrane były za  bohaterów znanych bajek. A. Bladowska, E. Formela 

- 02.02.2017r. najlepsi uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie w 

nagrodę za wyniki i osiągnięcia udali się na wycieczkę  

do Gdańska, zwiedzali PGE Arenę oraz skorzystali z toru 

gokartowego. Fundatorem przedsięwzięcia był Zarząd Stadionu Energa 

Gdańsk. A. Stark 
 - 04.02. 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. W spotkaniu wzięli udział licznie zebrani seniorzy  

i zaproszeni goście. J. Wenta, H. Formela. 
 - 14.02.2017r. obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki.  Samorząd 

Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową dla wszystkich 
uczniów i pracowników szkoły. Odbył się także konkurs na najpiękniej 

ozdobione drzwi klasy. Wyniki prezentowały się następująco: szkoła 

podstawowa: klasa IV a, gimnazjum: klasa I A. Samorząd Uczniowski. 
- 14.02.2017r. był dla grupy 3-4 latków prawdziwym czerwonym 

dniem miłości i przyjaźni. Przedszkolaki tego dnia ubrały się  

na czerwono i tym samym zapoczątkowały dzień miłych wrażeń.  
A. Bladowska, E. Formela 

- 15.02.2017 r. dzieci z klas I – III szkoły podstawowej miały okazję 

wziąć udział   w  zajęciach prowadzonych przez trenera żywienia z 
Klubu Zdrowego Stylu Życia z Kartuz. Podczas warsztatów uczniowie 

dowiedzieli się, jaką rolę w codziennej diecie pełnią  składniki 

odżywcze pochodzące z warzyw i owoców oraz że można je 
pogrupować ze względu na kolory. A. Dyszer 

- 17.02.2017r. gimnazjaliści klas III A i III B wzięli udział  

w dwugodzinnym spotkaniu z doradcami zawodowymi z Mobilnego 
Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku. Uczniowie wypełniali 

testy predyspozycji zawodowych, otrzymali informacje na temat typów 

szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzajów zawodów. A. Dyszer 

 

 

 

 

- 27.02.2017r. uczniowie klas III gimnazjum odbyli wycieczkę do 
Gdańska do parku trampolin JumpCity.  Wychowawcy kl. III 

gimnazjum 

- 08.03.2017r. świętowaliśmy Dzień Kobiet. Tego dnia w naszej 
szkole wszyscy chłopcy sprawili dziewczynom miłe niespodzianki 

w postaci przeróżnych upominków i atrakcji. Samorząd 

Uczniowski 
- 17.03.2017r. do Zespołu Szkół w Gowidlinie została zaproszona 

sędzia orzekająca w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich  

w Gdańsku. Gość wygłosił prelekcję, w której wzięli udział 
uczniowie klas III gimnazjum. Celem 2-godzinnego spotkania 

było  budowanie świadomości prawnej młodych ludzi oraz 

kształtowanie w wśród nich, jako przyszłych obywateli – na 
przekór stereotypom – pozytywnego obrazu sądu i innych organów 

wymiaru sprawiedliwości, jako instytucji otwartych oraz 

przyjaznych obywatelowi. A. Stark 

- 19.03.2017r. odbył się wyjazd do Gdańska na mecz piłki nożnej 

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa. Młodzież naszego 

gimnazjum wraz z opiekunami miała okazję  
na żywo obejrzeć rywalizację dwóch zespołów. Ks. K. Wilkowski 

- 21.03.2017r. dla uczniów klas III gimnazjum został 

zorganizowany wyjazd do szkół ponadgimnazjalnych  
w Sierakowicach i Kartuzach. Wychowawcy kl. III gimnazjum 

- 23.03.2017r. uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczyli  

w spotkaniu z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnymi, 
które odbyło się w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego  

w Sierakowicach. Wychowawcy kl. III gimnazjum 

- 27.03.2017r. gimnazjaliści z klas II i III pojechali  
do Lęborka w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. 

Odwiedzając różne zakłady pracy, mieli okazję poznać specyfikę 

zawodu piekarza, florysty, fryzjera oraz aptekarza. A.Dyszer 
- 24.03.2017r. i 31.03.2017r. uczniowie klasy IA gimnazjum i IIIB 

uczestniczyli w warsztatach dotyczących profilaktyki agresji.  

Zajęcia przeprowadził psycholog z Niepublicznej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej z Żukowa. A. Dyszer 

- 27.03-01.04.2017r. odbyła się polsko-niemiecka wymiana 

młodzieży. 12 uczniów naszej szkoły bezpłatnie wyjechało do 
Unny i uczestniczyło w zajęciach oraz wycieczkach. A. Kuchta 

- 02.04.2017r. na całym świecie i w naszej szkole obchodzony był 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Głównym przesłaniem jest 

podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. A. Dyszer 

- Uczniowie klas I SP wzięli udział w projekcie  
e-Twinning pt. ,,My family”. Przedstawiciele SP z Gowidlina oraz 

Scoala Gimnaziala „Anton Pann” PLoiesti z Rumunii wymienili 

informacje i doświadczenia związane z rodziną. A. Kuchta 
 - Święto Wiosny w Bibliotece - uczniowie klasy I wykonały prace 

o wiośnie, a klasy V projektowały plakaty. Chętni uczniowie z klas 

IV -VI zdobili świąteczne zające. Na wszystkich wypożyczających 
książki tego dnia czekały słodkie niespodzianki i w tle utwór 

muzyczny Marka Grechuty Wiosna. Słodkie niespodzianki między 

książkami - raz w miesiącu na wypożyczających książki czekają 

słodkie niespodzianki ukryte na półkach. M.Kostuch 

- Projekt edukacyjny w klasach gimnazjalnych I i II Dobra 

nam trzeba w trakcie realizacji. Uczniowie wykonują pozytywne 

posty z dobrym przesłaniem, które umieszczają w różnych 

miejscach naszej gminy. Efekty tego projektu odbędą się  

w późniejszym terminie. M. Kostuch 
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13.01.2017r. nastąpiło podsumowanie wyników nauczania i pracy 

dydaktyczno – wychowawczej  

w Zespole Szkół w Gowidlinie w I półroczu 2016/2017 
– SZKOŁA PODSTAWOWA – 

Nagrodę im. Jana Pawła II otrzymali: 

Klasa IV a  – 9 uczniów: Monika Brzeska, Matylda Czyżowska, Patrycja 

Dawidowska, Kinga Głodowska, Dawid Hopa, Dominika Keller, Krystian 

Linsztet, Joanna Tandek, Monika Wenta 

Klasa IV b  – 5 uczniów: Błażej Cyman, Dominika Sobisz, Michał Tandek, 

Sławomir Tandek, Patrycja Treder 
Klasa V a – 14 uczniów: Alicja Antosik, Artur Bać, Marta Bladowska, 

Amelia Choszcz, Alicja Cybula, Julianna Cyman, Kacper Dawidowski, 

Agata Flis, Amelia Formela, Nikodem Labuda, Nikola Leszczyńska, Igor 

Mielewczyk, Marta Mielewczyk, Agata Sychta 

Klasa V b – 2 uczniów: Dominika Piotrowska, Dobrosława Rompa 

Klasa VI – 4 uczniów: Andżelika Hopa, Wiktoria Ulanowska, Emilia 

Wenta, Dawid Woźniak 

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: 
Klasa IV a – Monika Wenta, Klasa IV b – Błażej Cyman 

Klasa V a – Marta Mielewczyk, Klasa V b – Dobrosława Rompa, Klasa VI – 

Dawid Woźniak 

Laureatami konkursu  „Super koleżanka, kolega” dla  klas IV-VI  w I 

półroczu zostali: – z klasy IV a: Patrycja Dawidowska, Krystian Linsztet – z 

klasy IV b: Dominika Sobisz, Błażej Cyman – z klasy V a: Marta 

Mielewczyk, Igor Mielewczyk, – z klasy V b: Dominika Piotrowska, Miłosz 

Lipinski – z klasy VI: Aurelia Cygert, Dominik Konkel. 

– GIMNAZJUM – 

Wyróżnienie „Najlepszy Gimnazjalista” otrzymała: Weronika 

Kotłowska – uzyskując średnią ocen – 5,23 

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: 
Klasa I A – Joanna Pioch, Klasa I B – Tomasz Tesmer, Klasa II  – Weronika 

Kotłowska, Klasa III A – Szymon Dawidowski, Klasa III B – Agnieszka Bir.  

A. Stark 

 KONKURSY 

- 14.02.2017r. w Mojuszu odbył się IV Międzyszkolny Przegląd 

Piosenki w Języku Angielskim. Tematem przewodnim tegorocznego 
konkursu była miłość. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali wyróżnienia, 

a Dobrosławę Rompę dodatkowo uhonorowano nagrodą specjalną.  

A. Kuchta 
- Tuż przed świętem zakochanych, został ogłoszony Szkolny Poetycki 

Konkurs Walentynkowy, polegający na napisaniu wiersza, w którym 

będzie występowało przesłanie: „Lubię Cię”. Ku naszej uciesze 
znalazło się aż 41 pisarzy, którzy zgłosili swój wiersz. W związku z tak 

dużym zainteresowaniem nagrodziliśmy 3 osoby miejscami na podium 

oraz wręczyliśmy aż 7 wyróżnień. N. Mejna 
- XVI Wojewódzki Quiz Wiedzy o Państwach Anglojęzycznych- 

reprezentanci 28 szkół województwa pomorskiego spotkali się  

w SP nr 8 w Gdańsku, aby spróbować swoich sił w quizie na temat 
Szkocji. Naszą szkołę reprezentowali Matylda Czyżowska z kl. IV a  

i Kacper Dawidowski z kl. V a. Wszyscy finaliści wykazali się ogromną 

wiedzą. Matylda i Kacper wywalczyli 12 miejsce. J. Wójcik 

- 24.02.2017 r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy  

o Regionie. W wyniku eliminacji w kategorii szkół 

podstawowych Marta Mielewczyk zajęła II miejsce; w kategorii 
gimnazjum: Patryk Wiśniewski zajął również II miejsce, a Anna 

Mikielewicz uzyskała wyróżnienie. B. Lejk 

- 10.03. 2017 r. odbyło się podsumowanie konkursu Zabytki Kaszub  

w miniaturze, zorganizowanego przez Muzeum Kaszubskie  

w Kartuzach. Naszą szkołę reprezentowała Anna Mikielewicz, 

uczennica kl. III B gimnazjum. Na konkurs przygotowała miniaturę 

zabytkowego kościoła drewnianego w Sierakowicach. Jury konkursowe  

 

doceniło talent naszej szkolnej artystki i przyznało jej zaszczytne  

I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych. B. Lejk 

- 10.03.2017r. czterech uczniów klas I-III gimnazjum naszej szkoły 

miało szansę zmierzyć się w konkursie literowaniu wyrazów  

w języku angielskim z innymi szkołami naszego powiatu.  
K. Gilmajster-Szymikowska 

-  20.03.2017r. w Szkole Podstawowej  w Lisich Jamach odbył się 

Powiatowy Konkurs Muzyczny Śpiewam, bo umiem. Naszą szkołę 
reprezentował Maciej Mielewczyk z II klasy gimnazjum. Jak co roku 

nasza szkoła stanęła na podium. Maciej wyśpiewał sobie zaszczytne  

III miejsce. M. Kostuch 
- 24.03.2017r. trójka reprezentantów naszego gimnazjum wzięła udział 

kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Mitologicznego, od lat 

organizowanego przez I LO w Kartuzach dla szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. J. Neubauer   

- 28.03.2017r. w Bytowie odbyło się rozstrzygnięcie IV Konkursu 

Literackiego Twòrzimë w rodny mowie. W kategorii klas 

gimnazjalnych komisja konkursowa przyznała nagrody za utwory 

poetyckie: I m-ce Annie Mikielewicz, II – Agacie Kostuch, natomiast 

za utwór napisany prozą II m-ce zajęła Julia Keller. B. Lejk 
- 29.03.2017r. zakończył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu 

plastycznego Bezpieczeństwo na wsi to podstawa – środki chemiczne 

to nie zabawa.  I miejsce zajął Jakub Bronk, II miejsce – Mateusz Szela, 
III miejsce – Emilia Wenta. Uczniowie zakwalifikowali się do etapu 

wojewódzkiego. A. Dyszer 

- 30.03.2017r. podsumowaliśmy etap szkolny wojewódzkiego konkursu 
plastycznego Zagrożenia wypadkowe w indywidualnym gospodarstwie 

rolnym. Komisja konkursowa wyróżniła oraz zakwalifikowała do etapu 

gminnego prace następujących uczniów: Jakuba Czapiewskiego  
z kl. I b, Oliwii Gańskiej z kl. II b, Anieli Choszcz z kl. II a, Adeli 

Choszcz z kl. III b, Zuzanny Pasławskiej z kl. III a, Amelii Jędryczki  

z kl. I a, Patrycji Dawidowskiej z kl. IV a, Klaudii Rychert z kl. IV a 
oraz Anny Plichty z kl. I B. Zwiększając świadomość uczniów na temat 

wypadków w rolnictwie staramy się minimalizować ryzyko ich 

występowania. A. Dyszer, M. Kostuch 
- Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III Wojewódzkim Konkursie 

Plastyczno-Językowym, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu.  

A Kuchta 
- Uczniowie kl. I gim. wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie DaF–

Kenner–KOCHEN. Młodzież w dwóch grupach przygotowywała 

przepisy dań w języku niemieckim, następnie w bibliotece szkolnej  
odpowiednio przygotowanej scenerii nagrywano sposób przyrządzania 

potraw. Filmiki zostaną przesłane organizatorowi, a ogłoszenie 

wyników nastąpi w czerwcu. A Kuchta, S. Miszk 
-Konkurs Spring is coming w bibliotece- Nadchodzi Wiosna. Konkurs 

plastyczny dla klas I - III i IV – VI. M.Kostuch 

 OGŁOSZENIE SPECJALNE! 
- Istnieje możliwość spotkania się z wychowawcą lub nauczycielami 

przedmiotów w dowolnym terminie ustalonym wcześniej z danym 

nauczycielem. 

- Dochód ze sprzedaży ozdób został przeznaczony na doposażenie świetlicy 

szkolnej. W związku z tym informujemy, że tuż po feriach na świetlicy 

czekała na uczniów niespodzianka. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup 

ogromnego, solidnego i profesjonalnego stołu do gry w piłkarzyki. N. Mejna  
- Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs, którego celami są: wdrażanie do 

zdrowej i twórczej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair – play; aktywizowanie 

uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły; kształtowanie umiejętności twórczego 

współdziałania w zespole; rozwijanie kultury osobistej; ·rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych. 
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