
ROK SZKOLNY 2017/2018 

  
 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- W ramach projektu: Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa do biblioteki zakupiono książki na kwotę ponad 

15.000 złotych. W ramach programu zrealizowano kolejne projekt 

edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej: 

*12 ważnych opowieści w klasach I-III. K.Dyszer 

*Przez słowo do serca – celem projektu bibliotecznego 

i językowego była promocja książek z literatury młodzieżowej, 

doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów, rozbudzanie 

zainteresowań czytelniczych oraz językowych. Uczniowie klasy 

III gimnazjum 15.12.2017r. na lekcji języka niemieckiego, 

języka angielskiego oraz podczas zajęć w bibliotece poznawali 

książki z nowego księgozbioru.  A.Kuchta, S.Miszk, K.Gilmajster-

Szymikowska 

*Tytuł, czyli pierwszy krok do odkrycia tajemnicy – celem 

projektu bibliotecznego była promocja książek z literatury 

młodzieżowej, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów, 

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz językowych. 

Uczniowie klasy IIA i B gimnazjum 14 i 18.12.2017r. na lekcji 

języka niemieckiego oraz podczas zajęć w bibliotece poznawali 

książki z nowego księgozbioru. A.Kuchta, S.Miszk, A.Stark 

*Poznajcie Nelę - małą podróżniczkę! – celem projektu 

bibliotecznego była promocja serii książek o podróżniczce Neli 

oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, językowych 

i przyrodniczych. Uczniowie klasy IIa  szkoły podstawowej  

w bibliotece szkolnej 16.11.2017r. poznali serię książek pt. Nela, 

mała reporterka. A.Kuchta,S.Miszk 

*Tropiciele Domowych Potworów - w projekcie bibliotecznym, 

który trwał od 10 do 21.11.2017r., uczniowie klasy IVa, IVb, IVc 

na lekcjach techniki z paniami Natalią Mejna i Marią Kostuch 

w grupach tworzyli własne wyobrażenie jednego z bohaterów 

Małej Encyklopedii Domowych Potworów Stanislava 

Marijanovića. Celem projektu było rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności przekładu 

intersemiotycznego. Efektem działań uczniów były plakaty, 

z których została stworzona na holu szkolnym wystawa pt. Mała 

Encyklopedia Domowych Potworów. S.Miszk, A.Stark 

- Uczniowie klasy „O”a, „O”b, „O”c  (61 osób) przystąpili 

do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie daje moc. 

To przedsięwzięcie, którego celem jest propagowanie 

codziennego spożywania zdrowych i wartościowych posiłków,  

a w szczególności śniadań.  Dzieci w formie zabaw, gier, 

czynności plastycznych poznawały zasady zdrowego odżywiania. 

D.Kuczkowska, A.Błaszkowska, M.Wolska-Rychert 

- Na przełomie listopada i grudnia uczniowie działający  

w Szkolnym Klubie Wolontariatu włączyli się do ogólnopolskiej 

akcji charytatywnej: Polacy Kresowym Straceńcom. Społeczność 

szkolna oraz rodzice z dużym zaangażowaniem przygotowali 

paczki świąteczne. Zebrane dary zostały przekazane na Białoruś 

do polskich rodzin kombatantów z szeregów Armii Krajowej. 

A.Dyszer 

- 16.11.2017r. odbył się kiermasz Bożonarodzeniowy 

zorganizowany przez wychowawców świetlicy. Na początku 

października  uczniowie, którzy uczestniczą na zajęciach 

świetlicowych, przygotowywali ozdoby świąteczne. Choinki 

wykonane zostały przy użyciu wełny, ziaren kawy, grochu, 

dekoracyjnych piórek. Każda z choinek usadowiona została na 

kawałku brzozowego drewna. Tak jak  

w ubiegłym roku szkolnym kiermasz zakończył się sukcesem. 

Zakupiliśmy drewnianą kuchnię wraz z wyposażeniem oraz 

drewniany sklep. N.Mejna 

- 24.11.2017r. świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci 

przybyły do przedszkola ze swoimi pluszowymi ulubieńcami. 

Przedszkolaki tego dnia poznały historię święta, recytowały 

wiersze  

o misiach, tańczyły ze swoimi pluszakami. Każdy z dzieci miał 

możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia w misiowej 

fotobudce. Na zakończenie pluszowego święta każde dziecko 

otrzymało pamiątkowy dyplom. E.Formela, A.Bladowska 

- 5.12.2017r. uczniowie klas Va i Vb uczestniczyli w prelekcji 

przeprowadzonej przez przedstawicieli Kasy Rolniczych 

Ubezpieczeń Społecznych na temat bezpieczeństwa na wsi. Odbył 

się również konkurs wiedzy promujący zasady ochrony zdrowia i 

życia w zagrodach wiejskich pod hasłem: Jak bezpiecznie 

pomagać w gospodarstwie rolnym. Uczniowie naszej szkoły 

zaprezentowali wysoki poziom wiedzy w konkursie: I miejsce – 

Kinga Głodowska, II miejsce - Monika Brzeska, III miejsce - 

Monika Wenta. A.Dyszer 

- 6.12.2017r. naszą szkołę odwiedził Mikołaj z workiem pełnym 

słodkich niespodzianek. Pani dyrektor uroczyście przywitała 

Mikołaja i podziękowała mu za obecność. Uczniowie wszystkich 

klas przyjęli gościa z wielkim entuzjazmem. N.Mejna 

- 21.12.2017r. dzieci z grupy „3 – 4 latków”  zaprezentowały 

„Jasełka”. Piękna sceneria wprowadziła wszystkich 

zgromadzonych w świąteczny nastrój. A. Bladowska, E.Formela 

- Tuż przed świętami Bożego Narodzenia z inicjatywy nauczycieli 

biblioteki i świetlicy włączyliśmy się w akcję pomocy chorym 

chłopcom. Świetlica szkolna przekazała kilka darów na rzecz 

kiermaszu i tym samym włączyła się w zbiórkę pieniędzy, które 

zostały przeznaczone na leczenie Kacpra i Nikodema. N.Mejna, 

S.Miszk, A.Stark 

- W grudniu uczniowie klasy IVb wzięli udział w świątecznym 

projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół  eTwinning. 

Projekt nosił nazwę Christmas Cards. Założeniem projektu była 

wymiana świątecznych życzeń pomiędzy uczniami szkoły 

w Hiszpanii i naszymi uczniami. K.Gilmajster-Szymikowska 
- 09.01.2018r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa,  

w której wzięły udział dzieci z grupy 3-4 – latków oraz uczniowie  

z klas O-III. H.Formela 

- 14.01.2018r. odbył się 26 Finał WOŚP.  Uczniowie ze Szkolnego 

Klubu Wolontariatu działającego w naszej szkole wzięli udział  
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w kwestowaniu. W tym roku zebrane datki przeznaczone zostaną na 

wsparcie szpitalnych oddziałów neonatologicznych. Wolontariusze 

zebrali razem: 3.145,14 zł. A.Dyszer 

- Za rzetelną i systematyczną pracę naszych uczniów 

otrzymaliśmy certyfikat IX edycji programu Insta.Ling 

dla Szkół. K.Gilmajster-Szymikowska 

- 20.01.2018r. – w szkole odbyły się lokalne obchody Dnia Babci 

i Dziadka. Uroczystości odbywały się na sali gimnastycznej. 

Uczniowie kl. 0-III zaprezentowali Dziadkom program 

artystyczny. Na spotkanie przybyli również Wójt Gminy 

Sierakowice oraz licznie zebrani Seniorzy. Dziękujemy Rodzicom 

za przygotowane ciasta, a Kierownikowi GOPS  

w Sierakowicach za udzielone wsparcie finansowe. A.Stark 

 KONKURSY 

- 22.11.2017r. uczniowie naszej szkoły brali udział w gminnym 

etapie Regionalnego Konkursu Bëlnégò Czëtaniô, który odbył się 

w Szkole Podstawowej w Mojuszu. W wyniku klasyfikacji 

końcowej laureatami poszczególnych kategorii zostali: z klas  

I-III: I miejsce – Jakub Dawidowski, II miejsce – Marcel 

Konkel, III miejsce – Marcelina Wiśniewska;  

z klas IV-VII III miejsce – Patrycja Dawidowska. Nauczyciele 

języka kaszubskiego 

- 12.12.2017r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny Moje Kaszuby. 

Adresowany był do szerokiej grupy wiekowej i obejmował cały 

powiat. W kategorii klasy I-III Jakub Czapiewski  zajął I 

miejsce a w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 

Małgorzata Woźniak zajęła II miejsce. M.Wolska – Rychert 

- 13.12.2017r. Marcelina Wiśniewska  uzyskała wyróżnienie w 

kategorii klas I – III na szczeblu regionalnym w konkursie Méster 

Bëlnegò Czëtaniô J.Wenta 

- 18.12.2017r. odbyło się wręczenie nagród w XXV Konkursie 

Literackim dla uczniów województwa pomorskiego, który 

zorganizowano pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i 

Wójta Gminy Przodkowo. Wśród nagrodzonych młodych poetek 

znalazła się nasza uczennica kl. III gimnazjum Agata Kostuch. 

Za swoje poezje uzyskała wyróżnienie w kategorii klas 

gimnazjalnych. B.Lejk 

-18.12.2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyło 

się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Szopek 

Bożonarodzeniowych. Do konkursu przystąpiło 854 wykonawców 

z 44 placówek. Wykonano w sumie 95 prac. Szopka wykonana 

przez grupę ,,3-4 latków” w kategorii przedszkole zajęła III 

miejsce. E.Formela 

- W tym roku odbył się już XV Gminny Konkurs Twórczości 

Literackiej skierowany do uczniów klas IV-VII i gimnazjum oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników konkursu było 

napisanie wypracowania w języku kaszubskim na jeden z 

zadanych tematów. W wyniku konkursu nagrodzone zostały prace 

Marty Mielewczyk, która zdobyła II miejsce oraz Amelii 

Formeli, która uzyskała wyróżnienie. B.Lejk 

 WYCIECZKI 

- 29.11.2017r. grupa 3-4 latków oraz wszystkie klasy ,,O” 

wybrały się na wycieczkę do Gdańska, do Wielkiej Fabryki 

Elfów. Przedszkolaki podczas bajecznej podróży pomogły elfom 

w przygotowaniach do Świąt, odwiedzając przy tym  

10 punktów z atrakcjami. Na dzieci czekały aktywności ruchowe, 

zręcznościowe, zagadki logiczne oraz zadania edukacyjne. 

Zwieńczeniem naszej wizyty było spotkanie ze Świętym 

Mikołajem. E.Formela 

- 13.12.2017r. uczniowie  klas IVc, Va i Vb wzięli udział 

w wycieczce do Lęborka. Dzieci uczestniczyły w seansie 

filmowym Coco. Po filmie dzieci miały okazję zobaczyć 

prawdziwy czołg w lęborskim parku.  J.Wójcik 

- 05.01.2018r.uczniowie udali się na jeden z najpopularniejszych 

oraz najbardziej cenionych spektakli baletowych „Dziadek do 

orzechów”, który odbył się w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. 

A.Stark 

 OGŁOSZENIE SPECJALNE! 
- Od II półrocza 2017/18 będzie wdrażany dziennik elektroniczny, 

w związku z tym do końca roku szkolnego funkcjonować będą 

dwa dzienniki (papierowy i elektroniczny). Każdy z Państwa 

otrzyma login oraz hasło dostępu do  e-dziennika 

https://synergia.librus.pl/. Login oraz hasło otrzyma również 

uczeń, w związku z tym prosimy nie udostępniać swojego hasła 

dzieciom. W dzienniku można sprawdzać frekwencję, postępy 

ucznia w nauce oraz korespondować z nauczycielami. A.Stark 

- Istnieje możliwość spotkania się z wychowawcą lub 

nauczycielami przedmiotów w dowolnym terminie ustalonym 

wcześniej z danym nauczycielem. A.Stark 

- Na stronie internetowej szkoły umieszczony jest plan zajęć, 

który realizowany będzie w czasie  ferii zimowych. 

- W szkole znajduje się automat z napojami gorącymi. 

 KALENDARZ NA II PÓŁROCZE 
29.01.-11.02.2018r. – ferie zimowe 

luty 2018r. – drugi próbny egzamin gimnazjalny 

21.03.2018r. (środa) – Dzień Samorządności  

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 

22.04.2018r. (czwartek) – wywiadówka  

23.04.2018r. (poniedziałek) – Dzień Ziemi 
27.04. 2018r. (piątek) – 227.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

kwiecień 2018r. – Akcja charytatywna „Żonkil” 

08.05.2018r. (wtorek) – Dzień Europy 

18.05.2018r. (piątek) – Dzień Patrona Szkoły  

25.05.2018r. (piątek) – Dzień Matki  

01.06.2018r. (piątek) – Dzień Dziecka i sportu 

21.06.2018r. (czwartek) – pożegnanie klas III  

22.06.2018r. (piątek) – uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.-31.08.2018 r. – wakacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

INSTRUKCJA DLA RODZICA 

Adres strony internetowej 

https://synergia.librus.pl/  

(w I połowie lutego br. pojawi się również  bezpośredni link 

do edziennika na stronie internetowej szkoły) 

 

 

 
Aby dalej korzystać z systemu,  

należy zmienić hasło 

 
Nowe hasło musi mieć minimum 8 znaków, zawierać cyfry oraz małe 

i duże litery 

 
Wpisanie adresu email jest stanowczo zalecane! 

Jeśli adres email nie zostanie uzupełniony, to w przypadku 

zapomnienia czy zgubienia hasła, nie będzie możliwe jego 

odzyskanie. Zaistnieje wtedy potrzeba osobistej wizyty w 

szkole i odebrania nowego hasła. 

 
Prosimy o wpisanie własnego imienia i nazwiska. Będzie to 

niezbędne przy komunikacji z nauczycielami za pomocą 

wiadomości systemowych. 

 
Zakładka oceny: 

 
 

Zakładka frekwencja: 

 

https://synergia.librus.pl/

