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ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 PROGRAMY, UROCZYSTOŚCI, IMPREZY 
- Od września uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz kl. I-III szkoły podstawowej biorą udział  
w programie Owoce i warzywa w szkole. A. Stark 

- Projekt E-TWINNING Are you happy? Are you sad? How can we express 

our emotions and our feelings? Projekt realizowany ze szkołami  
z Włoch i Grecji. Uczniowie uczą się różnych sposobów wyrażania emocji, 

poznają słownictwo. J. Wójcik 

- Projekt E-TWINNING Local traditions realizowany jest ze szkołami  
z: Grecji, Słowacji, Hiszpanii, Armenii, Polski, Turcji, Cypru. Uczniowie 

poznają regionalne tradycje krajów partnerskich.. J. Wójcik 
- Projekt E-TWINNING Christmas cards. Uczniowie klasy III b szkoły 

podstawowej będą korespondować w języku angielskim ze szkołą  

w Harrogate z Wielkiej Brytanii. W pierwszym etapie dzieci zaprojektują 
wygląd i treść kartki świątecznej na zajęciach bibliotecznych.  

A. Kuchta, S. Miszk 

- Chętni uczniowie gimnazjum będą uczyli się języka niemieckiego 
korzystając z aplikacji Duolingo. Jest to najpopularniejsza metoda nauki 

języków na świecie. W formie zabawy z naukowo potwierdzoną 
skutecznością nasi uczniowie przyswoją wiedzę i poszerzą znajomość języka 

niemieckiego. A. Kuchta 

- W ramach zajęć dodatkowych nauczyciele języków prowadzą koło 

turystyczno-językowe. Uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli m.in.  

w pieszej wycieczce, podczas której poznali lub utrwalili zwroty związane  

z opisem drogi w 3 językach. W listopadzie uczestnicy zajęć poznali 
zwyczaje związane z obchodami dnia Wszystkich Świętych w Polsce, 

Niemczech oraz w krajach anglojęzycznych. K. Gilmajster-Szymikowska,  

A. Kuchta, S. Miszk 

- Od początku września w szkolnej bibliotece odbywają się zajęcia, podczas 

których uczniowie odkrywają zalety czytania oraz tworzą zakładki.  

W związku z tym powstała również wystawa pt. Świat zakładek. W 
bibliotece powstała również wystawa zachęcająca do czytania książek pt. To 

warto przeczytać.  S. Miszk, A. Stark.  

- W dniach od 19 do 23.09.2016r. odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki, 

pod hasłem: Żyjmy zdrowo i bezpiecznie. Uczniowie uczestniczyli w wielu 

zajęciach z udziałem zaproszonych gości np.: policjantem, strażakiem, 

Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. Uzależnień, przedstawicielem Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy trenerem żywienia. A. Dyszer 

- 23.09.2016r. na podsumowanie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki uczniowie 
kl. II gimnazjum, pod kierunkiem Pani Anny Miotk-Płotka przygotowali 

pouczające przedstawienie profilaktyczne na temat nałogów pt.: Misja 

specjalna. A. Miotk-Płotka 
- „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. 

W naszej szkole w ramach Sprzątania Świata wykonano plakaty zachęcające 

do udziału w akcji oraz promujące ekologiczne zachowania. Uczniowie 
poszczególnych klas sprzątali wybrane tereny. A. Wenta 

- 27.09.2016r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kartuzach 

przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w II spotkaniu w ramach 

projektu Powszechny spis natury z natury – Matcze zélé. Na spotkaniu 

szkoły dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z szkolnym 

projektem przyrodniczym. A. Wenta 

- 30.09.2016r. uczniowie ZS uczestniczyli w VI Międzynarodowym Dniu 

Tabliczki Mnożenia. Dzieci i młodzież wspólnie z nauczycielami oraz 

innymi pracownikami szkoły odpowiadali na pytania dot. znajomości 

tabliczki mnożenia. A. Miotk-Płotka 
 

 

- 04.10.2016r. uczniowie ZS w Gowidlinie świętowali Dzień uśmiechu 

zorganizowany w bibliotece szkolnej. Z tej okazji czekała na nas cała moc 

atrakcji. M. Kostuch 

- 5.10.2016r. i 10.10.2016r. uczniowie klas I szkoły podstawowej stali się 

pełnoprawnymi czytelnikami naszej szkolnej biblioteki. Zapoznano 

uczniów z biblioteką szkolną, omówiono sprawy związane z regulaminem  
i zachowaniem się w bibliotece. Uczniowie przystąpili również do egzaminu 

na czytelnika i odgadywali zagadki literackie. Pasowania na czytelnika 

dokonała Pani Dyrektor. S. Miszk, M. Kostuch 
- 06.10.2016r. uczniowie klas I-III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach 

organizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w pt.: Co się kryje  

w kropli wody?. Podczas warsztatów, które prowadziła hydrobiolog 

Uniwersytetu Gdańskiego, młodzież m.in. przeprowadziła biologiczne 

i chemiczne badanie czystości wody Jeziora Gowidlińskiego. A. Wenta 

- W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole 

uroczysty apel pod hasłem: Kto nie były uczniem, mistrzem nie będzie. 
Samorząd Uczniowski, pod czujnym okiem swoich opiekunów, przygotował 

część artystyczną, którą swą obecnością uświetnili zaproszeni goście, czyli: 

dyrekcja, nauczyciele, księża oraz pracownicy szkoły. J. Wójcik  
- Ku czci patrona naszej szkoły odbył się 18 października uroczysty apel pod 

hasłem Jan Paweł II świadkiem miłosierdzia. Nasi uczniowie 

zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o życiu Papieża Słowianina, 
następnie w kościele parafialnym odprawiona została msza św. 

Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz wikariusz Krzysztof Wilkowski. 

We Mszy Świętej wzięła udział cała społeczność naszej szkoły.  
Ks. K. Wilkowski 

- 18.10.2016r. w sali gimnastycznej ZS w Gowidlinie odbyło się uroczyste 

ślubowanie i pasowanie uczniów kl. I. Do społeczności uczniowskiej 
zostało włączonych 27 dzieci. Wśród zaproszonych gości byli rodzice 

uczniów, pani sołtys Gowidlina Jolanta Dyszer, dyrekcja, nauczyciele  
i uczniowie. H. Formela, K Sadowska - Górska 

- 26.10.2016r. odbyła się w naszej szkole Żywa Lekcja Historii. Temat 

spotkania Polska sarmacka – Husaria chlubą oręża polskiego był niezwykle 
interesujący. A. Kuchta, J. Neubauer. 

- 26.10.2016r. odbyło się uroczyste ,,Pasowanie na Przedszkolaka” grupy 

3-4 latków. Dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Pani Dyrektor 
za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu 

pasowania”. Nie zabrakło życzeń i dyplomów dla każdego przedszkolaka. 

Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. E. Formela 
- 9.11.2016r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Pomorskiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe  

a uczniowie opaski i zawieszki na plecak. A. Stark 
- 10.11.2016r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Niepodległości. 

Hasłem było Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest 

dobrze żyć dla niej. W apelu wzięła udział pani sołtys J. Dyszer. Mieszkańcy 
mieli okazję podziwiać talenty naszych uczniów, gdyż program został 

zaprezentowany w czasie mszy św. 11.11.2016r. o godz. 9.30. J. Neubauer 

- 15.11.2016r. zostało zorganizowane spotkanie z Policjantem Komisariatu 

Policji w Sierakowicach. Uczniom zostały przypomniane zasady 

bezpiecznego poruszania się po drodze, unikania zagrożeń w sieci, dbałości o 

środowisko. Przybliżono młodym ludziom zasady odpowiedzialności 
nieletnich za popełniane czyny karalne. A. Stark  

 

 WYCIECZKI, WYJAZDY 
- 11.09.2016r. grupa 11 uczniów naszego gimnazjum brała udział  

w seminarium przyrodniczym Zielono mi, które odbyło się  
w Gdańsku. Tematem wykładu były ekologia oraz recykling.  Młodzież 

miała okazję zwiedzić Polską Filharmonię Bałtycką. Po seminarium odbyło  

się przedstawienie – komedia terapeutyczna pt. Mężczyzna idealny.  
B. Piotrowska 
 

 



- 17.09.2016r. uczniowie gimnazjum wzięli udział VI Pomorskich Dniach 

Energii w Gdańsku. Punktem programu był „Autobus Energetyczny”. 

Uczniowie zwiedzili „autobus” i wysłuchali krótkiej prelekcji wraz  
z pokazem nt. Odnawialnych źródeł energii związanej z wykorzystaniem 

energii Słońca, wiatru, wody, energii geotermalnej i biomasy. B. Salamon 

- 28.09.2016r. odbyła się wycieczka dla klas II i III gimnazjum do Gdyni do 

Parku Adventure Kolibki, gdzie można było sprawdzić się w różnego 

rodzaju zabawach i grach terenowych. Na koniec odbyło się ognisko.  

K. Gilmajster-Szymikowska 
- 30.09.2016r. klasy V razem z wychowawcami wyruszyli szlakiem 

poznania kultu Świętego Huberta Biskupa Diecezji Pelplińskiej. 

Uczniowie odwiedzili zabytkowy Drewniany Kościół znajdujący się  
w Sierakowicach, gdzie znajdowała się wystawa poświęcona Świętemu.  

B. Salamon 

- 21.10.2016r. uczniowie klasy VI oraz kl. I-III gimnazjum, uczęszczający na 
język kaszubski, wzięli udział w wycieczce do Sztutowa. Młodzież zwiedziła 

obóz koncentracyjny z okresu II wojny światowej oraz poznała historię jego 

powstania. B. Lejk 
- 24.10.2016r. uczniowie kl. III – VI, uczący się języka kaszubskiego, 

pojechali na zamek do Bytowa. Dzieci obejrzały wystawy etnograficzne, na 

których zgromadzono różnego rodzaju przedmioty użytku codziennego 
dawnych Kaszubów. B. Lejk 

- 26.10.2016r. uczniowie klas IV SP wzięli udział w wycieczce do Gdyni. 

Wśród atrakcji czekała na nich lekcja muzealna Życie na Darze Pomorza  
i film BFG. J. Wójcik  

- Rano 28.10.2016r. uczniowie klas III szkoły podstawowej wyruszyli na 
wycieczkę do Będomina. Celem było zwiedzanie Muzeum Hymnu 

Narodowego gromadzącego eksponaty związane z Józefem Wybickim  

i jego epoką oraz historią Mazurka Dąbrowskiego. Drugim punktem 
programu było oglądanie muzeum na świeżym powietrzu we Wdzydzach 

Kiszewskich. W. Maszke 

 

 KONKURSY, ZAWODY 

- W Szkolnym Tygodniu Profilaktyki odbył się konkurs plastyczny na 
Najciekawszy plakat profilaktyczny, zorganizowany przez bibliotekę szkolną. 

Udział w ,,najzdrowszej rywalizacji” wzięli uczniowie ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Na autorów wyróżnionych prac czekały dyplomy 
i wyróżnienia. M. Kostuch 

- 7.10.2016r. odbyły się szkolne eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu 

j. angielskiego English Master. Udział wzięło 12 uczniów z kl. II i III 
gimnazjum. Do etapu wojewódzkiego przystąpił uczeń kl. III B  

J. Hartyn-Leszczyński. K. Gilmajster-Szymikowska 

- 17.10.2016r. w Sierakowicach zorganizowano XIV Gminny Konkurs 

Twórczości Literackiej w j. kaszubskim. III miejsce zajęła A. Formela  

w kategorii klas IV-VI, II miejsce M. Wenta w kategorii klas gimnazjum.  

B. Lejk  

- 20 i 22.10.2016r. odbyły się eliminacje szkolne konkursu  

j. polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Do zmagań rejonowych 

zakwalifikowała się M. Syldatk z kl. VI. L. Stahlke  
- 27.10.2016r. odbył się szkolny konkurs geograficzny dla uczniów 

gimnazjum. W konkursie wzięło udział 6 uczniów. Tematyka konkursu: 

Wędrówka po Ameryce. I miejsce - I. Majkowska kl. II, II miejsce -  
W. Kotłowska kl. II i Sz. Dawidowski kl. III A, III miejsce - P. Rosińska III 

B. Nikt nie zakwalifikował się do etapu rejonowego. B. Salamon 

- 4.11.2016r. odbyły się szkolne eliminacje przedmiotowego konkursu  

j. angielskiego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Udział 

wzięło 12 uczniów z klas II i III gimnazjum. K. Gilmajster-Szymikowska 

- 05.11.2016r. w Kosakowie, odbyło się XV Wojewódzkie Dyktando 

Kaszubskie. Nie zabrakło na nim i naszych uczniów. W kategorii klas  

IV-VI, III miejsce zajęła A. Formela a wyróżnienie A. Choszcz. B. Lejk 

 
 

- 8.11.2016r. odbyły się szkolne eliminacje przedmiotowego konkursu  

j. niemieckiego organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Udział 

wzięło 9 osób z klasy III gimnazjum. Najlepszy wynik uzyskała  
A. Mikielewicz. A. Kuchta 

- W Mojuszu 08.11.2016r. odbyły się eliminacje gminne konkursu Méster 

Bëlnégò Czëtaniô. Z naszej szkoły wyróżnienia otrzymali: P. Dawidowska - 
SP, P. Wiśniewski - G. B. Lejk 

- 09.11.2016r. zorganizowano szkolne eliminacje do kuratoryjnego 

konkursu z j. angielskiego. W konkursie udział wzięło 7 uczniów kl. IV-VI 
SP. J. Wójcik 

- Nasi uczniowie brali udział w zawodach sportowych, w których 

osiągnęli następujące rezultaty: 
1. Sztafetowe Biegi Przełajowe (etap gminny): dziewczęta SP zajęły  

I miejsce i tydzień później w etapie powiatowym w Miechucinie VI m., 

chłopcy SP zajęli III m., dziewczęta z gimnazjum IV m. a chłopcy II m. 
2. Halowa Piłka Nożna - chłopcy ze szkoły podstawowej zajęli IV miejsce. 

3. Gminne Zawody Unihokeja - chłopcy i dziewczęta ze szkoły podstawowej 

zajęli I miejsce, dziewczęta z gimnazjum I miejsce i na etapie powiatowym 
III, a chłopcy II miejsce w gminie. P. Staszek 
 

 INNE WYDARZENIA I INFORMACJE 
- Wychowawcy świetlicy szkolnej zachęcają wszystkich do wzięcia udziału  

w szkolnym konkursie ekologicznym. Zasady konkursu: zbieramy 
porysowane, zużyte płyty CD, DVD oraz puste pojemniki po tuszach  

i kartridżach. Za przyniesione przedmioty dzieci otrzymają punkty 

świetlicowe, które zdecydują o końcowych wynikach. N. Mejna 
- Na stronie internetowej szkoły została utworzona odrębna zakładka  

pt. Gazetka świetlicowa. Gazetka jest miesięcznikiem, zawiera sporą 

fotogalerię dotyczącą zajęć świetlicowych. Zachęcamy w szczególności 
rodziców do oglądania strony internetowej, na której możecie zobaczyć, 

jak Wasze pociechy spędzają czas na świetlicy szkolnej. N. Mejna 

- 17.09.2016 w ZS w Gowidlinie odbył się koncert Pieśni narodów dawnej 

Rzeczypospolitej zorganizowany przez parafię z okazji jej 150-lecia. A. Stark 

- 20.10.2016r. o godz. 9.25 została przeprowadzona próbna ewakuacja,  

w której brali udział wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Miała ona na 
celu sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji szkoły oraz doskonalenie 

działania w sytuacjach zagrożenia osób. A. Stark 
 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
Samorząd Uczniowski zorganizował w minionych miesiącach następujące 

akcje: 
- Wrzesień: Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, w którym 

uczniowie, zainspirowani małą kropką, pisali opowiadania, wiersze lub 

wykonywali prace plastyczne.  
- Październik: Obchody Międzynarodowego Dnia Krawata, związane  

z inicjatywą wspierania i zachęcania mężczyzn do badań profilaktycznych  

i dbałości o swoje zdrowie. Uczniowie w tym dniu wystąpili w krawatach 
oraz przygotowali wielkie krawaty propagujące zdrowie. Najciekawiej 

zaprezentowały się klasy: IV a i IV b szkoły podstawowej oraz III A i III B 

gimnazjum. 
 

 WAŻNE INFORMACJE 
- PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE dla uczniów kl. III odbędą się 

w dniach od 23 - 25.11.2016 r. 

- 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 

- Od października funkcjonuje w naszej szkole sklepik. 

- W szkole zostało wygospodarowane miejsce dla naszego Koła Gospodyń 

Wiejskich Jezioranki. 
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