
IMPREZY: 

 25-29.09.2017r. – Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem 

„STAWIAMY NA ZDROWIE”. Uczniowie klas I –VII uczyli 

się zasad zapobiegania pożarom oraz poznali sposoby 

postępowania w razie wybuchu pożaru, odbyło się wiele zajęć na 

temat zdrowia i bezpieczeństwa z wychowawcami oraz pogadanki 

z pedagogiem o cyberprzemocy i zagrożeniach związanych  

z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, portali 

społecznościowych i urządzeń mobilnych. Gośćmi tegorocznego 

Szkolnego Tygodnia Profilaktyki byli Pełnomocnicy Wójta 

Gminy ds. uzależnień oraz osób niepełnosprawnych, pielęgniarka 

oddziału dziecięcego Powiatowego Centrum Zdrowia  

w Kartuzach, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego, policjanci, psycholog z Niepublicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Dnia 29.09.2017r. podczas 

podsumowania Szkolnego Tygodnia Profilaktyki gimnazjaliści  

z klas II A i II B pod opieką wychowawców przygotowali 

przedstawienia zatytułowane: „O zdrowiu na poważnie i na 

wesoło” oraz „Nałogom mówimy NIE!”. A. Dyszer 

 27.09.2017r. – w ramach wizytacji kanonicznej odwiedził naszą 

szkołę Ks. Biskup Ryszard Kasyna. Jego Ekscelencja spotkał się 

z uczniami i wygłosił do nich pasterskie słowo. E. Rompa 

 13.10.2017r. - z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd 

Uczniowski przygotował dla nauczycieli, katechetów  

i pracowników szkoły okolicznościowe apele. Po części oficjalnej, 

wzbogaconej wierszami młodszych uczniów oraz występami 

muzycznymi Macieja Mielewczyka, nastąpiła część rozrywkowa – 

Schooliada – konkurs dla nauczycieli. Opiekunowie SU 

 16.10.2017r. – „Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem 

świętowaliśmy w całej Polsce XVII Dzień Papieski. 

W rocznicę wyboru papieża na Stolicę Piotrową odbyła się 

uroczysta msza święta upamiętniająca ten doniosły fakt. 

Społeczność szkolna modliła się także przed ścianą papieską oraz 

wzięła udział w apelu poświęconym życiu i twórczości Karola 

Wojtyły. Świadectwem naszej czynnej obecności i trwania przy 

papieżu Polaku była zorganizowana w dniach 03-04.10.2017r. 

pielgrzymka uczniów klas gimnazjalnych na Jasną Górę  

i udział w XVII Spotkaniu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  

L.Stahlke, ks. M.Leszczyński 

 16.10.2017r. w naszej szkole odbyła się wielka uroczystość.  

W dniu święta Patrona Szkoły w poczet tutejszej szkoły przyjęto 

44 uczniów klas I – rocznik 2010. Uroczystego ślubowania 

i pasowania dokonała dyrektor szkoły, zaś wicedyrektor wręczyła 

uczniom okolicznościowe dyplomy. Rodzice dla swoich pociech 

przygotowali prezenty i słodki poczęstunek. L.Labuda 

 10.11.2017r. odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości. W tym roku przypadła 99 rocznica tego 

historycznego wydarzenia. Hasłem tegorocznych uroczystości 

były słowa Adama Jerzego Czartoryskiego: ,,Wolność! Ty 

najpierwsza z własności człowieka, bez niej inne nikną i szczęście 

ucieka”. Skrócona wersja apelu została również przedstawiona 

mieszkańcom Gowidlina w dniu 11.11.2017r. w czasie mszy św.  

o godz. 9.30. A.Walkusz, M.Kostuch, J.Neubauer 

WYCIECZKI: 

 19.09.2017r. – wycieczka do Stryszej Budy. Dzieci zwiedzały 

Park Miniatur, w którym oglądały słynne budowle świata  

w miniaturze. Z zainteresowaniem obejrzały najbliższe nam, 

Kaszubom zabytki, mianowicie miniatury: kartuskiej Kolegiaty, 

kościoła św. Marcina w Sierakowicach czy Ołtarza Papieskiego 

również z Sierakowic. B. Lejk 

 29.09.2017r. – uczniowie kl. III – VI uczęszczający na język 

kaszubski udali się na wycieczkę do Grodu Gotów w Węsiorach. 

B. Lejk 

 27.10.2017r. klasy II A i II B gimnazjum udały się na wycieczkę 

do Słupska. Po obejrzeniu emocjonującego filmu „Geostrom” 

udali się wspólny posiłek oraz na spacer ulicami miasta, 

podziwiając jego architekturę. J.Neubauer 

 07.11.2017r. odbyła się wycieczka klas IV do Gdyni.  

W wyjeździe uczestniczyło 45 osób. Uczniowie mieli okazję 

zwiedzić Centrum Nauki Eksperyment, przeprowadzić 

doświadczenia oraz zbadać zjawiska z różnych dziedzin nauki. 

Było to możliwe dzięki ciekawie zaprojektowanym 

interaktywnym wystawom, prezentującym niezwykłe zjawiska 

otaczającego nas świata. W.Brzeska, A.Kuchta, J.Neubauer, 

L.Stahlke 

 08.11.2017r. odbyła się wycieczka do Malborka, w której wzięły 

udział klasy: III, V i VI. Najważniejszym punktem wyjazdu było 

zwiedzanie zamku krzyżackiego, który liczy już ponad 700 lat. 

B.Lejk 

 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

 26.09.2017r. - projekt My speak Fremdsprachen w ramach 

Europejskiego Dnia Języków. W tym dniu uczniowie wykonywali 

szereg działań. Wszyscy uczniowie w grupach oddziałowych mieli 

za zadanie przygotować plakaty reklamujące naukę języków,  

w tym również języka kaszubskiego. Na lekcjach języka polskiego 

uczniowie klas V-VII pisali listy do zagranicznych rówieśników. 

Zachęcali w nich do przeczytania jednej książki z literatury 

polskiej. Przedstawiciele z klas IV-VII i oddziałów gimnazjalnych 

wzięli ponadto udział w konkursie wiedzy dotyczącym języków 

Unii Europejskiej. Uczniowie całej szkoły byli zaangażowani  

w rozwiązywanie zadań, korzystając z aplikacji QR. Uczniowie  

kl. V i VI brali udział w projekcie E-twinning: postcard friends-

european day of languages 2017. K.Gilmajster-Szymikowska,  

A.Kuchta, S.Miszk, J.Wójcik 

 09-16.10.2017r. – uczniowie klasy IVa uczestniczyli w projekcie 

Mój słownik o rodzinie. Czwartoklasiści na lekcjach  

j. angielskiego gromadzili słownictwo związane z rodziną, 

przynieśli zdjęcia lub tworzyli rysunki członków rodziny  

i redagowali do nich krótkie opisy. Dzięki bibliotece szkolnej 

utrwalali wymowę i zapis poznanych słówek na podstawie zabaw 

ze słownikiem i bohaterami lektur. Efektem tej pracy były 

stworzone przez uczniów albumów o rodzinie ze słowniczkiem, 

które zostały przesłane rówieśnikom z Włoch. A.Kuchta,  

S.Miszk 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE: 

Stark Aleksandra 

Piotrowska Bernadeta 

 

Bladowska Agnieszka  

Błaszkowska Agnieszka 

 

Brzeska Wioleta 

Dyszer Alicja 

Dyszer Kinga 

Formela Edyta 

 

Formela Hanna 

 

Gilmajster – Szymikowska 

Karolina 

Grucza Ewa 

Jakubek Łukasz 

Jeliński Juliusz 

Kostuch Maria 

 

Ks. Knut Leszek 

Kuchta Alicja 

Kuczkowska Dominika 

 

Labuda Lucyna 

Lejk Bożena 

Ks. Leszczyński Marcin 

Leszk Bartłomiej 

Maszke Wioletta 

Mejna Natalia 

Miotk – Płotka Anna 

Miszk Sylwia 

Neubauer Joanna 

 

Rompa Elżbieta 

Salamon Barbara 

Stahlke Lidia 

Staszek Paweł 

Syldatk Roksana 

Walkusz Alicja 

Wenta Adela 

 

Wenta Janina 

 

Wolska – Rychert Maria 

 

Woźniak Aneta 

Wójcik Jolanta 

 

Wróbel Franciszek 

 

 

 

  

 

 

 

 

dyrektor – rewalidacja, biblioteka 

wicedyrektor – matematyka 

 

wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, świetlica 

język polski, zajęcia z ppp 

pedagog szkolny 

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka 

wychowanie przedszkolne, język 

angielski 

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia z ppp, 

gimnastyka korekcyjna 

język angielski 

 

język polski, rewalidacja 

wychowanie fizyczne 

psycholog 

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne,  

rytmika 

religia 

język angielski, język niemiecki 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, logopeda 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

historia, język kaszubski 

religia 

doradca zawodowy 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

świetlica, zajęcia artystyczne, technika 

matematyka 

biblioteka 

historia, wiedza o społeczeństwie, 

wychowanie do życia w rodzinie 

religia 

geografia, przyroda 

język polski 

wychowanie fizyczne 

matematyka, fizyka 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 

biologia, chemia, informatyka, język 

kaszubski 

edukacja wczesnoszkolna, język 

kaszubski, zajęcia z ppp 

wychowanie przedszkolne, zajęcia 

regionalne, świetlica 

nauczyciel wspomagający 

język angielski, edukacja dla 

bezpieczeństwa 

zajęcia techniczne, technika, zajęcia 

komputerowe, informatyka, świetlica 



 

 23.10.2017r. - Krecik odwiedził przedszkolaków z Gowidlina. 

Ten bohater jest bajkową postacią stworzoną wiele lat temu  

w Czechach, wyruszył on na początku września w swoją podróż 

po całej Polsce. Gdy trafił do Gowidlina dzieci niezmiernie się 

ucieszyły. Okazało się, że wszystkie przedszkolaki doskonale 

znają Krecika. Dzieci wysłuchały ciekawostek o Częstochowie  

i podróży Krecika. Przeczytali również książeczkę o przygodach 

gościa. Krecik zwiedził naszą szkołę, towarzyszył dzieciom 

podczas zajęć edukacyjnych oraz zabaw. M.Wolska-Rychert 

 25.10.2017r. – Pasowanie na Przedszkolaka to wyjątkowa 

uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po raz 

pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dzieci 

recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Maluchy złożyły 

uroczystą przysięgę po czym Pani Dyrektor Aleksandra Stark za 

pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu 

pasowania”.A.Bladowska, E.Formela 

 23.10.2017r. - Pasowanie na czytelnika, czyli oficjalne przyjęcie 

uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem 

uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów  

do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz 

rozwijania umiejętności czytania. Ponadto młodym czytelnikom 

został zaprezentowany księgozbiór, który bibliotekarze zakupili  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark 

 30.10.2017r. - Dzień Muzyki. Wszystkie klasy otrzymały zadania, 

z których się w różnym stopniu wywiązały. Oddziały 

przedszkolne przygotowały plakaty o kompozytorach, muzykach, 

śpiewakach. Klasy I-IV udekorowały swoje sale w wystrój 

muzyczny, natomiast klasy V-VII i II-III gimnazjum 

przygotowały krótki występ muzyczny. B.Lejk 

 05.11.2017r.- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w grupie 

,,3-4” latków. Klasa zamieniła się w bajkową krainę, w której 

przedszkolaki przebrały się za ulubionych bohaterów bajkowych. 

Najbardziej popularnymi postaciami były: pełna gracji Elza  

i nieustraszony Spiderman, ale nie zabrakło również, Myszka 

Minnie, Pszczółki Mai, Strażaka Sama, Kaczora Donalda oraz 

wielu lubianych przez dzieci bajkowych postaci. A.Bladowska, 

E.Formela 

 

WYDARZENIA: 

 26.09.2017r. – naszą szkołę odwiedziła Orkiestra Dęta Gminy 

Sierakowice w ramach promocji swojej działalności jak i celem 

zachęcenia do nauki gry na instrumentach. A.Stark 

 28.09.2017r. odbyła się zbiórka zabawek, gier planszowych, 

puzzli, które zostały przeznaczone na doposażenie świetlicy 

szkolnej. W imieniu dzieci jak i własnym chcielibyśmy 

podziękować rodzicom za wszystkie złożone rzeczy. Jeżeli ktoś  

z Państwa chciałby jeszcze wspomóc naszą akcję, można to 

uczynić przynosząc zabawki bezpośrednio na świetlicę szkolną. 

N.Meina, 

 06.10.2017r. – zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji 

pracowników i uczniów z budynku szkoły. Celem ćwiczeń było  

 

między innymi doskonalenie działań w sytuacjach zagrożenia 

osób. Wszyscy zostali zapoznani z zasadami ewakuacji na 

wypadek zagrożenia w szkole. Sprawdzenia warunków ewakuacji 

oraz oceny działań dokonał pracownik Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. A.Wenta 

 31.10.2017r. – z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze na 

grobach zmarłych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole. 

B.Lejk 

 08.11.2017r. wszyscy uczniowie z oddziałów gimnazjalnych 

wzięli udział w 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.Stark 

 

KONKURSY:  

 24.10.2017r. – odbył się Konkurs Marta Wiecka Dziś. Celem tej 

inicjatywy było pogłębienie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie 

przestrzegała na co dzień błogosławiona siostra Marta Wiecka. 

Zwycięzcom etapu szkolnego, którymi okazali się uczniowie klasy 

II A, oddziału gimnazjalnego, a wśród nich: Joanna Pioch, 

Samanta Naczk, Damian Cybulla i Jakub Łangowski życzymy 

powodzenia na etapie rejonowym. ks. Marcin Leszczyński 

 24.10.2017r. – uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły: 

Weronika Kotłowska, Izabela Majkowska, Filip Dawidowski  

i Tomasz Tesmer zajęli I miejsce w konkursie powiatowym 

,,Żyj zdrowo – daruj życie’’ w Sierakowicach. Głównym celem 

konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat 

ochrony zdrowia, zasad zdrowego żywienia, rozbudzenie 

zainteresowania zdrowym odżywianiem oraz kształtowanie 

kreatywności estetycznego przygotowywania posiłku. A.Wenta 

 04.11.2017r. – reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w XVI 

Wojewódzkim Dyktandzie Kaszubskim, które odbyło się  

w Bojanie. Tegoroczna edycja była poświęcona Józefowi 

Chełmowskiemu. Uczniowie pisali teksty dotyczące twórczości 

tego słynnego kaszubskiego artysty. W wyniku zmagań Amelia 

Choszcz zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. B.Lejk 

 

WAŻNE INFORMACJE:  

 PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE dla uczniów kl. III 

odbędą się w dniach od 22 - 24.11.2017r.  

 Szanowni Rodzice, w naszej szkole jest możliwość spotkania 

się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów podczas 

wywiadówek oraz w dowolnym terminie ustalonym wcześniej 

z danym nauczycielem. A.Stark 

 Dla chętnych uczniów w szkole odbywają się zajęcia taneczne. 

Nauka prowadzona jest w poniedziałki w godz. 15.10 – 15.55. 

 Wzory dokumentów dla rodziców znajdują się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA. 
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