
 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
  

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

04.09.2017r. (poniedziałek) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2017/2018 

28.09.2017r. (czwartek) – wywiadówka  

25-29.09.2017r. – Tydzień Profilaktyki 

26.09.2017r. (wtorek) – Europejski Dzień Języków 

październik 2017r. – Pasowanie na Przedszkolaka 

02-06.10.2017r. – Akcja – Sprzątanie Świata 

13.10.2017r. (piątek) – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

16.10.2017r. (poniedziałek) – uroczystość pasowania na ucznia 

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

10.11.2017r. (piątek) – 99. rocznica odzyskania niepodległości  

16.11.2017r. (czwartek) – wywiadówka  

23.11.2017r. (czwartek) – Andrzejki 

06.12.2017r. (środa) – Mikołajki 

18.12.2017r. (poniedziałek) – Tradycje bożonarodzeniowe na 

Kaszubach – Wigilia kaszubska 

22.12.2017r. (piątek) – Wigilie klasowe 

23-31.12.2017r. – zimowa przerwa świąteczna 

07.01.2018r. (niedziela) – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

styczeń 2018r. – Spotkania noworoczne 

20.01.2018r. (sobota) – Dzień Babci i Dziadka 

25.01.2018r. (czwartek) – wywiadówka  

29.01-12.02.2018r. – ferie zimowe 

21.03.2018r. (środa) – Dzień Samorządności – powitanie wiosny 

22.03.2018r. (czwartek) – wywiadówka  

26.03.2018r. (poniedziałek) – Wystawa poświęcona Patronowi 

szkoły 

26-28.03.2018r. – Rekolekcje wielkopostne 

29.03-03.04.2018r. – wiosenna przerwa świąteczna 

18.04.2018r. – egzamin gimnazjalny – część humanistyczna 

19.04.2018r. – egzamin gimnazjalny – część matematyczno-

przyrodnicza 

20.04.2018r. – egzamin gimnazjalny – część językowa 

23.04.2018r. (poniedziałek) – Dzień Ziemi 

30.04. 2018r. (poniedziałek) – 227. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

kwiecień 2018r. – Akcja charytatywna „Żonkil” 

08.05.2018r. (wtorek) – Dzień Europy 

10.05.2018r. (czwartek) – wywiadówka 

18.05.2018r. (piątek) – Dzień Patrona Szkoły – 18. rocznica nadania 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

25.05.2018r. (piątek) – Dzień Matki 

01.06.2018r. (piątek) – Dzień Dziecka i Sportu 

21.06. 2018r. (czwartek) – Pożegnanie klasy III oddziału gimnazjal  

22.06.2018r. (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego 

23.06-31.08.2018r. – wakacje 

 

 

 

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH I WYCHOWAWSTW 

Klasa Wychowawca Nr sali 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

3-4 latki  Agnieszka Bladowska / Edyta Formela 104 

„O” a Dominika Kuczkowska 102 

„O” b Maria Wolska – Rychert  103 

„O” c Agnieszka Błaszkowska 75 

I a Wioletta Maszke 120 

I b Lucyna Labuda 108 

II a Hanna Formela 118 

II b Kinga Dyszer 131 

III a Alicja Walkusz 85 

III b Janina Wenta 119 

IV a  Alicja Kuchta 122 

IV b Lidia Stahlke 123 

IV c Wioletta Brzeska 124 

V a Bożena Lejk 113 

V b Jolanta Wójcik 110 

VI a  Barbara Salamon 34 

VI b  Maria Kostuch 7 

VII Roksana Syldatk 14 

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE 

II A Joanna Neubauer 12 

II B Adela Wenta 35 

III Anna Miotk – Płotka  6 

 

DODATKOWE DNI WOLNE: 

26.03.2018r. (poniedziałek); 27.03.2018r. (wtorek);  

28.03.2018r. (środa); 18.04.2018r. (środa);  

19.04.2018r. (czwartek); 20.04.2018 (piątek);  

02.05.2018r. (środa); 04.05.2018r. (piątek) 

 

WAŻNE INFORMACJE:  

W szkole obowiązuje Program adaptacji uczniów rozpoczynających 

naukę w klasach IV oraz uczniów przyjętych z innych szkół. 

Działania adaptacyjne mają pomóc uczniowi w bezstresowym 

przejściu do kolejnego etapu edukacyjnego. 

 

BARDZO PROSIMY RODZICÓW, ABY ZWRÓCILI SWOIM 

DZIECIOM SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ZAKAZ 

OPUSZCZANIA TERENU SZKOŁY PODCZAS PRZERW. 

 

DOŻYWIANIE UCZNIÓW:  

PRZEDSZKOLE (3-4 latki) 

śniadanie – 1,59 zł, zupa – 0,93 zł, II danie – 2,45 zł, 

podwieczorek – 1,20 zł 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA  

zupa – 0,93 zł, II danie – 2,45 zł 

 

SKLEPIK:  

W szkole funkcjonuje sklepik, który jest czynny w godz. 845 – 1245. 

 

 

 

 

 

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 



 

ORGANIZACJE SZKOLNE DZIAŁAJĄCE 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOWIDLINIE 
 

* SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

OPIEKUNOWIE – Bożena Lejk, Jolanta Wójcik,  

Maria Kostuch, Dominika Kuczkowska 

PRZEWODNICZĄCY – Jan Choszcz 

ZASTĘPCA – Maciej Mielewczyk 

PORZĄDKOWE KL. I-VI-Amelia Formela, Dobrosława Rompa 

* LIGA OCHRONY PRZYRODY – Barbara Salamon 

* PCK – Adela Wenta, Karolina Gilmajster – Szymikowska 

* CARITAS – Elżbieta Rompa 

* SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI – Joanna Neubauer 
 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

*„PROGRAM DLA SZKÓŁ” został zastąpiony programami 

„Szklana mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”.  

Celem programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, 

bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Program 

skierowany jest do uczniów klas I – V szkół podstawowych. 

Dzieciom zostaną przekazane bezpłatnie świeże owoce i warzywa 

oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.  

*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. 

*APLIKACJA DUOLINGO – celem programu jest poszerzenie 

wiedzy i znajomości języka niemieckiego. 

*PROGRAM Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, 

w której uczestniczą uczniowie klasy III oddziału gimnazjalnego. 

*PROJEKTY dla 5-6 latków: 

AKADEMIA PLAY DOH – celem programu jest realizacja 

warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie 

przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. 

KRECIK POZNAJE POLSKĘ – celem projektu jest przybliżenie 

dzieciom wiedzy na temat regionu, z którego pochodzą, ukazanie 

jego piękna i wyjątkowości, ale także rozbudzanie zainteresowania 

innymi miejscami w Polsce. 

POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLNA – głównym celem projektu 

„Pocztówka z przedszkola” jest wymiana pocztówek i listów  

z innymi dziećmi na terenie całej Polski. 

*PROJEKTY EDUKACYJNE KLAS II oddziału gimnazjalnego 

 1) Wybitni ludzie mojej ojczyzny. 

 2) Ustroje polityczne dawniej i dziś. 

 *PROJEKTY EDUKACYJNY KLASY III oddziału gimnazjalnego 

 1) Wybrane państwo Unii Europejskiej.  

 2) Biznesplan wymyślonej firmy. 
 

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z przygotowaną przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informacją „Co rodzic powinien 

wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018” 

https://men.gov.pl/informator 

 

GODZINY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

* SEKRETARIAT: 

poniedziałek – piątek – 730 – 1530 

* PEDAGOG: 

poniedziałek, czwartek – 1100 – 1500 

wtorek, środa, piątek  – 900 – 1300 

* PSYCHOLOG: 

poniedziałek – 800 – 1300 
 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła  

i gmina wzięła udział w projekcie dzięki któremu otrzymaliśmy  

15 tys. złotych z NPRCz na zakup nowych książek. Biblioteka 

wzbogaciła się o ok. 900 książek obyczajowych, przygodowych, 

fantastycznych, poradników i innych. Obok zakupu książek 

zaplanowano działania promujące czytelnictwo w szkole.  

Projekt przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez 

promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży. Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym 

dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko.   

Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci  

i młodzieży. 

Książka: 

 pomaga rozwijać język i słownictwo, rozwija myślenie, 

 uczy wyrażać myśli i rozumieć innych, 

 dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość, 

 pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni, 

 dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, 

historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś 

więcej, 

 rozwija uczucia i zdolność do empatii, 

 wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację, 

 dostarcza rozrywki i emocji, 

 może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości, 

 może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych 

przemyśleń, 

 uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre,  

a co złe, 

 może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności, 

 może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że 

na problem da się spojrzeć z różnych stron, 

 może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż 

przemoc, 

 pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że 

mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej 

wartości, 

 pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego 

świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, 

buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom, 

 jest naszym towarzyszem w samotności, łatwo wziąć ją ze sobą i czytać 

gdziekolwiek, 

 jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy 

wspólne doświadczenia i punkty odniesienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 

83-341 Gowidlino 

tel. 58 685-65-55 

www.gowidlino.edu.pl 

zsgowidlino@wp.pl  

 

https://men.gov.pl/informator
http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl

