
 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA 
- 18.11.2016r. odbyło się spotkanie gimnazjalistów z kuratorem 

Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Pani kurator poinformowała 

uczniów o konsekwencjach prawnych czynów karalnych 

popełnianych przez nieletnich oraz czynów noszących znamiona 

demoralizacji. Uświadamianie uczniom różnych zagrożeń jest 

jednym z wielu działań profilaktycznych szkoły. A. Dyszer 

-  21.11.2016r. obchodziliśmy w szkole Dzień Postaci 

Baśniowych. Tego dnia uczniowie przyszli przebrani za swoją 

ulubioną postać z bajki; opowiadali wybrane baśnie; rysowali  

i kolorowali postacie bajkowych bohaterów. Dla klas 0-III SP był 

to też dzień zabawy andrzejkowej. J. Neubauer 

- 6.12.2016r. odbył się finał akcji pt. ,,Święty dostaje prezenty” 

Nasi uczniowie postanowili jako pierwsi na świecie przygotować 

prezenty dla św. Dobrodzieja. Z podarków stworzona została 

wystawa. Święty Mikołaj w ramach wdzięczności przesłał do 

Uczniów list z podziękowaniami, który został odczytany podczas 

mikołajkowego spotkania na sali gimnastycznej. Uczniowie 

otrzymali od Świętego słodkie podarunki. A. Kuchta, S. Miszk 

- 6.12.2016r. w bibliotece szkolnej również do grzecznych 

czytelników i Pań bibliotekarek zawitał Święty Mikołaj. Młodsze 

dzieci z klas I – III i IV – VI wycinały świąteczne śnieżynki, 

bałwanki i Mikołaje, zaś młodzież gimnazjalna wykonała piękne 

portrety Świętego Dobrodzieja oraz układała wesołe wierszyki  

o NIM. M. Kostuch 

- 7.12.2016r. odbyła się w naszej szkole transmisja konferencji pt. 

,,Stan wojenny-spojrzenie po 35 latach”. Uczniowie gimnazjum 

wzięli udział w tym projekcie w ramach lekcji historii. J. Neubauer 

- 11.12.2016r. młodzież gimnazjalna z klas II i III wzięła udział  

w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbył 

się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 

Łącznie wystąpiło 11 zespołów. Nasi uczniowie wspaniale 

zaprezentowali się w widowisku „Gwiôzdka z Gòwidlëna”. 

Młodzież mogła również, w trakcie trwania imprezy, obejrzeć 

wystawy ozdób bożonarodzeniowych, stołów świątecznych oraz 

degustować potrawy świąteczne przygotowane przez Koła 

Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. B. Lejk 

- 14.12.2016r. uczniowie uczęszczający na język kaszubski, 

zasiedli wspólnie do wigilijnego stołu. Uroczystość uświetnili 

swoją obecnością zaproszeni goście – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko 

– Pomorskiego oddziału w Sierakowicach pan Jan Drywa, sołtys 

naszej wsi pani Jolanta Dyszer, przedstawicielka lokalnego KGW 

„Jezioranki” pani Wiesława Mikielewicz, rodzice uczniów kl. IV – 

panie: Teresa Wenta, Aleksandra Czyżowska, Katarzyna Wenta 

oraz dyrekcja naszej placówki pani Aleksandra Stark oraz pani 

Bernadeta Piotrowska. Uroczysta Wigilia rozpoczęła się od 

przywitania gości oraz odczytania fragmentu Ewangelii. Następnie 

w Jasełkach zaprezentowały się dzieci z klas IV a,b oraz klas V a,b. 

Młodzież gimnazjalna uświetniła wigilijne spotkanie występem 

„Gwiôzdczi z Gòwidlëna”. Uczniów przygotowała nauczycielka 

języka kaszubskiego Bożena Lejk. Spotkanie zorganizowały 

nauczycielki języka kaszubskiego, które dziękują serdecznie  

 

 

wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci oraz słodkie 

wypieki. B. Lejk 

- 17.11.2016r. oraz 18.12.2016r. odbyły się Kiermasze 

Bożonarodzeniowe zorganizowane przez wychowawców 

świetlicy. Motywem przewodnim była choinka, a hasłem 

inspiracyjnym ozdób ,,Jedna choinka- wiele możliwości”. 

Wszystkie choinki zostały zakupione przez rodziców  

i tutejszych parafian. Dochód ze sprzedaży ozdób 

Bożonarodzeniowych został przeznaczony na zakup dużego, 

solidnego stołu do piłkarzyków na świetlicę szkolną. N. Mejna 

- 17.12.2016r. w sobotę uczniowie klasy I gimnazjum 

uczęszczający na zajęcia dodatkowe z funduszy unijnych 

Geometria w praktyce życia codziennego brali udział 

w wycieczce do Kartuz i Łapalic. Wyjazd miał charakter 

edukacyjny. Uczniowie zwiedzali budynki o niespotykanej 

architekturze, poszukiwali elementów symetrycznych 

i fotografowali różne obiekty. Mieli również okazję do 

integracji z rówieśnikami Gimnazjum w Sierakowicach 

i Tuchlinie. B. Piotrowska 

- 21.12.2016r. dzieci z grupy 3-4 latków z wielkim 

zaangażowaniem i zapałem przygotowały jasełka. 

W organizację włączyli się również rodzice, przygotowując 

dzieciom stroje i poczęstunek dla licznie przybyłych gości, za 

co oczywiście serdecznie dziękujemy. Głównym celem tej 

uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną 

atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. E. Formela, 

 A. Bladowska. 

- Uczniowie z językowego koła teatralnego wystąpili 

w przedstawieniu ,,Christmas puzzle” dla kl. 0-IV. J. Wójcik 

- Klasy ,,0” przygotowały przedstawienie pt. ,,Gwiazdka 

w szkole”. Mali aktorzy w przepięknych strojach występowali 

przed swoimi rodzicami oraz dyrekcją. Występ małych 

aktorów był pełen otwartości, szczerości, prostoty, ciepła  

a czasami i humoru. N. Stefanowska-Koszałka 

- Uczniowie klas III gimnazjum biorą udział w VII edycji 

programu Insta.Ling dla szkół. Insta.Ling. jest stroną WWW 

do nauki słówek języka angielskiego. Nauczyciel przydziela 

słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem 

z Insta.Ling powtarzają je w domu. K.Gilmajster-Szymikowska 

- W naszej szkole istnieje gazetka szkolna, która nosi nazwę 

,,Na marginesie”. Prezentowane są w niej informacje 

dotyczące życia szkoły. L. Stahlke, A. Miotk-Płotka 

 

 KONKURSY 
- 15.12.2016r. troje uczniów kl. III B gimnazjum uczestniczyło 

w IV edycji Warsztatów Bożonarodzeniowych w ZSP 

w Sierakowicach. Warsztaty były adresowane do uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie  

tj. M. Bigus, D. Płotka i W. Bulczak otrzymali dyplom  

w kategorii ,,Kreatywny zespół”. K. Gilmajster-Szymikowska 

- Od 27.11.2016r. do 17.12.2016r. trwał Ogólnopolski 

konkurs w serwisie MATZOO.PL-2.TRIATHLON 
MATEMATYCZNY. Wzięły w nim udział 2 osoby z kl. II a: 

M. Mielewczyk i J. Bronk. A. Walkusz 

 

 

 

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 



 

- 19.12.2016r. w Somoninie odbyło się rozstrzygnięcie 

Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Do 

konkursu przystąpiło 1133 wykonawców z 49 placówek 

oświatowych powiatu. Szopka wykonana przez dzieci 

z klas 0 naszej szkoły zajęła III miejsce. N. Stefanowska-Koszała, 

M. Wolska-Rychert, A. Błaszkowska. 

 - 20.12.2016 r. w SP w Łyśniewie odbył się Gminny Konkurs 

,,Ozdoba Bożonarodzeniowa - Anioł”- uczennica klasy II a 

Aniela Choszcz zdobyła III miejsce w kategorii klas I-III.  

A. Walkusz 

- W Powiatowym konkursie plastycznym „Moje Kaszuby” uczeń 

kl. I SP Jakub Czapiewski zajął I miejsce za pracę Gryf herbem 

Pomorza, uczennica kl. III B gimnazjum Anna Mikielewicz zajęła 

II miejsce za pracę Herb Lęborka. B. Lejk 

- W XXIV Konkursie Literackim dla uczniów województwa 

pomorskiego uczennica kl. V b Dobrosława Rompa zajęła  

III miejsce, a wyróżnienie przyznano uczennicy kl. II 

gimnazjum Martynie Wencie. Sukces jest tym większy, że na 

konkurs nadesłano ponad 300 utworów. Gratulujemy naszym 

szkolnym artystom i czekamy na kolejne prace plastyczne oraz 

wiersze. B. Lejk 

 - W Wojewódzkim konkursie języka niemieckiego pt. ,,Gra 

planszowa” wzięli udział uczniowie z klas: I i III gimnazjum.  

A. Kuchta 

- konkurs powiatowy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej "Trzymaj formę dla zdrowia i urody" 

wyniki: Etap szkolny I miejsce Amelia Choszcz klasa V a,  

I miejsce Anna Mikielewicz klasa III B, III miejsce Alicja Antosik 

klasa V a. A. Dyszer 

 

 PROJEKTY UNIJNE 
W ramach projektu Interaktywne metody nauczania 

 i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na 

rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczą  

w zajęciach: 

Szkoła Podstawowa: 

 „Informatyka – tworzenie przydatnych w życiu codziennym 

aplikacji” 

 „Stan lokalnego środowiska naturalnego” 

 „Nauki matematyczno – przyrodnicze sposobem na spędzanie 

wolnego czasu” 

 „Język angielski – przydatny w sytuacjach życia codziennego” 

 „Zajęcia wyrównawcze z matematyki” 

 „Zajęcia wyrównawcze z przyrody” 

 „Zajęcia logopedyczne” 

 „Zajęcia z terapii pedagogicznej” 

 „Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego” 

 „Decyzje edukacyjno – zawodowe, jako świadome wybory 

ścieżki rozwoju” 

 „Zajęcia z pedagogiem” 

Gimnazjum: 

 „Geometria w praktyce życia codziennego” 

 

 

 „Stan środowiska naturalnego – zjawiska przyrodnicze i postawy 

człowieka” 

 „Matematyka w przestrzeni gospodarczej i praktyczne jej 

zastosowanie” 

 „Matematyka w projektowaniu budowli” 

 „Bezpieczeństwo w sieci i aspekty prawne korzystania z jej 

zasobów” 

 „Język angielski – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach 

życia codziennego” 

 „Język niemiecki – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach 

życia codziennego” 

 „Poszukiwanie własnej ścieżki kariery na rynku pracy” 

 

  WYCIECZKI 
- Moskiewska Rewia na Lodzie w Gdańsku. 21.11.2016r. klasy: 

V a, V b i VI uczestniczyły w niesamowitym wydarzeniu 

teatralnym pt. Królowa Śniegu.  

- Zajęcia JumpWf w Gdyni. 19.12.2016r. klasa I A wzięła udział 

w specjalnych zajęciach wychowania fizycznego w Jump City na 

trampolinach. J. Neubauer 

 

 OGŁOSZENIA! 
- W czasie ferii zimowych odbywać się będą zajęcia dodatkowe 

w ramach projektów unijnych. Szczegółowe informacje 

znajdują się na szkolnej stronie internetowej. A. Stark 

- Istnieje możliwość spotkania się z wychowawcą lub 

nauczycielami przedmiotów w dowolnym terminie ustalonym 

wcześniej z danym nauczycielem. A. Stark 

 

KALENDARZ NA II PÓŁROCZE 
 

16.-29.01.2017 r. – ferie zimowe 

04.02.2017 r. (sobota) – Dzień Babci i Dziadka 

22.02.2017 r. (środa) – próbny egz. gim. – część GH 

23.02.2017 r. (czwartek) – próbny egz. gim. – część GM 

24.02.2017 r. (piątek) – próbny egz. gim. – część GJ 

21.03.2017 r. (wtorek) – Dzień Samorządności  

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. (środa) – egz. gim. – część GH 

20.04.2017 r. (czwartek) – egz. gim. – część GM 

21.04.2017 r. (piątek) – egz. gim. – część GJ 

28.04. 2017 r. (piątek) – 226. rocznica uchw. Konstytucji 3Maja 

kwiecień 2017 r. – Akcja charytatywna „Żonkil” 

kwiecień 2017 r. – Dzień Ziemi 

09.05.2017 r. (wtorek) – Dzień Europy 

18.05.2017 r. (czwartek) – Dzień Patrona Szkoły  

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 
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