
 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
  
 UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, PRZEDSIĘWZIĘCIA 

- Travelling Teddy 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział  

w kolejnym projekcie w ramach europejskiej współpracy 

szkół eTwinning zatytułowanym Travelling Teddy.  

Jesteśmy również współtwórcą tego przedsięwzięcia. Tytułowy miś 

będzie podróżował do krajów biorących udział w projekcie, a każda 

szkoła przedstawi misiowi swój region. Kraje uczestniczące  

w projekcie to: Turcja, Francja, Portugalia, Włochy, Litwa oraz 

Polska. Miś dotrze do nas prawdopodobnie w marcu, więc 

czekamy na niego z wielką niecierpliwością. Jako koordynator 

projektu czekam na pomysły uczniów naszej szkoły na to, jak 

moglibyśmy gościnnie przyjąć maskotkę i pokazać 

współuczestnikom projektu nasz kraj, region, wieś i społeczność 

szkolną. K. Gilmajster-Szymikowska 

- Penpals across Europe 

W projekcie o nazwie Penpals across Europe biorą udział 

uczniowie klasy III gimnazjum. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą  

w Finlandii poprzez platformę  eTwinning. Celem projektu jest 

komunikacja, współpraca oraz wymiana pomiędzy dwiema 

szkołami. Nasza młodzież zapoznaje się z uczniami innego kraju, 

ucząc się przy tym języka oraz pisania listów w tradycyjny sposób. 

Uczniowie poznają kulturę, obyczaje i język obcego kraju oraz 

wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego 

zaprezentowania siebie. Otrzymaliśmy już odpowiedź od naszego 

partnera ze szkoły z Kuulammen w Tyrnava, a my teraz 

przygotowujemy się do wysłania im kartek z okazji Dnia Świętego 

Patryka. K. Gilmajster-Szymikowska 

- Program Insta.Ling 

Za rzetelną i systematyczną pracę naszych uczniów otrzymaliśmy 

certyfikat IX edycji programu Insta.Ling dla Szkół. Jako 

nauczyciel koordynujący pracę uczniów chciałabym podziękować 

młodzieży z klasy III za ich zaangażowanie i świetną pracę.  

K. Gilmajster-Szymikowska 

- 23.04.2018r. - 28.04.2018r. odbędzie się III edycja wymiany 

polsko-niemieckiej. Będziemy już drugi raz gościli uczniów  

z Niemiec. 14 uczniów z naszej szkoły będzie uczestniczyć 

w zajęciach oraz wycieczkach. Już dziś chcemy podziękować  

za okazaną gościnność. A. Kuchta, S.Miszk, A. Stark 

 KONKURSY 

- 19.01.2018r. - odbyła się piąta już edycja Rejonowego Konkursu 

Kolęd i Piosenek Wielojęzycznych w Stężycy pod hasłem 

,,Znajomość języków jest bramą do wiedzy”. Uczennice klasy VIb, 

Dobrosława Rompa, Paulina Korda oraz Dominika Piotrowska 

reprezentowały naszą szkołę wykonując piosenkę Shakin 

Stevensa Merry Christmas Everyone. Dziewczyny otrzymały 

pamiątkowy dyplom za udział oraz małe upominki. K. Gilmajster-

Szymikowska 

- 25.01.2018r. uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klas 

II-III gimnazjum wzięli udział w szkolnym konkursie Wiedzy 

o Europie w języku angielskim. W konkursie wzięło udział  

9 uczniów. I miejsce zajął uczeń klasy III, Maciej Mielewczyk,  

II miejsce zajęła Izabela Majkowska, uczennica klasy III,  

a na trzecim miejscu uplasował się uczeń klasy IIA, Michał 

Dawidowski. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy 

o krajach europejskich wśród uczniów naszej placówki, rozwijanie 

świadomości przynależności do rodziny narodów europejskich, 

rozwijanie zainteresowań dotyczących kultury krajów Europy oraz 

kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł 

wiedzy, jak również, promowanie wśród uczniów postawy 

odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się 

i rozwijania umiejętności językowych. Zwycięzcom gratulujemy  

i zachęcamy do praktycznej nauki języków obcych. K. Gilmajster-

Szymikowska 

- 26.01.2018r. w naszej szkole odbył się konkurs literowania 

słów w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów 

klas II i III gimnazjum. I miejsce zajęła uczennica klasy III, 

Martyna Naczk, II miejsce, Joanna Pioch z klasy IIA,  

a na trzecim miejscu uplasowała się uczennica klasy III, Izabela 

Majkowska. K. Gilmajster-Szymikowska 

- 19.02.2018r. uczennica kl. III gimnazjum Weronika Kotłowska 

wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym  

w Trąbkach Wielkich. Uczennica została finalistką konkursu 

wojewódzkiego. B. Salamon 

- 23.02.2018r. odbył się XVI Gminny Konkurs Wiedzy  

o Regionie. Celem Konkursu jest motywowanie dzieci i młodzieży 

do wzbogacenia wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie. W wyniku 

eliminacji gminnych w kategorii szkół podstawowych Marta 

Mielewczyk zajęła I miejsce; w kategorii klas gimnazjalnych  

Weronika Płotka uzyskała wyróżnienie. B.Lejk 

- Pod koniec lutego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 

laureatom szkolnego konkursu plastycznego ,,Kartka 

walentynkowa”. Oceniane były: pomysłowość, zgodność  

z tematem i estetyka wykonanej kartki. Nagrodziliśmy 3 osoby 

miejscami na podium oraz wręczyliśmy aż 6 wyróżnień. I miejsce-

Samanta Naczk, II miejsce – Kinga Wolska, III miejsce – 

Martyna Naczk.  Wyróżnienia: Kamila Treder, Alicja Antosik, 

Amelia Lis, Klaudia Rychert, Zuzanna Krefta, Weronika 

Krefta. N.Mejna 

- 1.03.2018r. odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski Wierszy 

Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w Mojuszu. Po wysłuchaniu 

kilkudziesięciu recytatorów, jury podało grono zwycięzców, 

wśród których znaleźli się uczniowie naszej szkoły:I miejsce  

w kategorii 3-4 latków - Lena Henig; II miejsce w kategorii  

5 latków - Aleksander Thiede; wyróżnienie w kategorii 6 latków- 

Dorota Wenta; Kornelia Konkel i Nikola Ziegert otrzymały 

dyplomy i nagrody za udział. M. Wolska-Rychert 

- 1.03.2018r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do Gminnego 

Konkursu Poezji Polskiej. Wzięło w nim udział 22 uczestników, 

17 ze szkoły podstawowej i 5 z gimnazjum. Celem konkursu było 

popularyzowanie prozy i poezji polskiej wśród dzieci i młodzieży, 

rozwijanie zdolności recytatorskich oraz uczenie rywalizacji  

w przyjemnej atmosferze. Laureatami zostali:  

 

 

 

NAUCZYCIELE: 

Stark Aleksandra 

Piotrowska Bernadeta 

 

Bladowska Agnieszka  

Błaszkowska Agnieszka 

 

Brzeska Wioletta 

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 

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 

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 



Kategoria IV - VII: 

I miejsce – Krystian Linsztet, kl. Va, 

II miejsce – Patrycja Dawidowska, kl. Va, 

Kategoria II - III gimnazjum: 

I miejsce – Izabela Majkowska, kl. III, 

II miejsce – Samanta Naczk, kl. IIa    

W. Brzeska 

- 8.03.2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu 

plastyczno - literackiego pt. Okładka mojej książki 
organizowanego przez Samorządowe Przedszkole  

w Sierakowicach. Laureaci konkursu: I miejsce – Aniela 

Boryńska, I miejsce – Tomasz Formela, wyróżnienie – Alicja 

Gangalewska. M.Wolska-Rychert 

- 17.03.2018r. w Luzinie odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy  

o Kaszubach i Pomorzu, w którym wzięli udział uczniowie 

gimnazjum: Filip Dawidowski i Maciej Mielewczyk z klasy III, 

Samanta Naczk z klasy IIA. Konkurs jest „żywą” wizytówką 

społeczno - kulturowej dbałości o etniczność i regionalizm 

kaszubsko - pomorski. Jest również wielkim sprawdzianem 

charakteryzującym aktualny stan wiedzy młodzieży gimnazjalnej 

na temat kaszubszczyzny. A. Stark 

- 19.03.2018r. odbyły się obchody Dnia Świętego Patryka. Nasi 

uczniowie przyszli do szkoły tego dnia ubrani na zielono. Każda 

klasa przyozdobiła salę zgodnie z tematyką dnia. K.Gilmajster-

Szymikowska, A.Kuchta, J.Wójcik 

- 20.03.2018r. w Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym  

w Brusach odbył się finał V Konkursu Literackiego Twòrzimë  

w Rodny Mòwie. Z naszej szkoły swoje prace na konkurs zgłosiły 

dwie uczennice gimnazjum: Samanta Naczk i Agata Kostuch. Jury 

doceniło obie artystki przyznając Samancie Naczk II miejsce,  

a Agacie Kostuch miejsce III. B.Lejk 

- Uczniowie klasy III: Weronika Kotłowska, Izabela 

Majkowska i Jan Krefta biorą drużynowy udział  

w organizowanym przez p. Renatę Leszczyńską z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Przodkowie IX Turnieju Matematycznym. 

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej zadań nieszablonowych oraz rozwijanie 

zdolności logicznego myślenia i współdziałania. Turniej trwa  

od stycznia do marca br. A. Miotk-Płotka  

- od 1 do 30.03.2018r. trwają biblioteczne konkursy plastyczno-

literackie zorganizowane przez bibliotekarzy dla uczniów  

kl. I-III szk. podstawowej. Celem konkursów jest promowanie 

ciekawych pozycji książkowych z nowego księgozbioru. S.Miszk, 

K.Dyszer, A.Stark 

 WYCIECZKI 

- 8.03.2018r. klasy IV SP pojechały na wycieczkę do kina. Celem 

wyjazdu była integracja grupy oraz kształtowanie kulturalnego 

zachowania się w miejscach publicznych. W.Brzeska, A. Kuchta, 

L. Stahlke. 

 OGŁOSZENIA SPECJALNE! 

- Istnieje możliwość spotkania się z wychowawcą  

lub nauczycielami przedmiotów w dowolnym terminie ustalonym 

wcześniej z danym nauczycielem. 

- Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na Najbardziej 

COOLturalną klasę, którego celem jest: wdrażanie do zdrowej  

i twórczej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair – play, 

aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły, 

kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole, 

rozwijanie kultury osobistej, rozwijanie zainteresowań uczniów. 

Wyniki ogłoszone zostaną w maju 2018r. 

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w II półroczu: 

18.04.2018r., 19.04.2018r., 20.04.2018r., 30.04.2018r., 

02.05.2018r., 04.05.2018r., 18.06.2018r. 

 

 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA I PRACY 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE 

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018: 

Nagrodę im. Jana Pawła II otrzymali: 
Adela Choszcz, Anastazja Dyszer, Magdalena Choszcz, Alan 

Jędryczka, Joanna Massowa, Judyta Mielewczyk, Julia Piotrowska, 

Przemysław Piotrowski, Monika Brzeska, Matylda Czyżowska, 

Patrycja Dawidowska, Dawid Hopa, Dominika Keller, Oliwia 

Labuda, Krystian Linsztet, Julia Mielewczyk, Klaudia Rychert, 

Joanna Tandek, Monika Wenta, Błażej Cyman, Weronika Krefta, 

Zuzanna Krefta, Maciej Massowa, Sławomir Tandek, Michał 

Tandek, Dominika Sobisz, Małgorzata Woźniak, Alicja Antosik, 

Artur Bać, Marta Bladowska, Amelia Choszcz, Alicja Cybulla, 

Julianna Cyman, Kacper Dawidowski, Agata Flis, Amelia Formela, 

Nikodem Labuda, Nikola Leszczyńska, Marta Mielewczyk, Igor 

Mielewczyk, Agata Sychta, Dobrosława Rompa, Dawid Woźniak 

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: 
Klasa IV a – Patryk Dawidowski 

Klasa IV b – Adela Choszcz 

Klasa IV c – Alan Jędryczka 

Klasa V a – Monika Wenta 

Klasa V b – Maciej Massowa 

Klasa VI a – Marta Mielewczyk 

Klasa VI b – Dobrosława Rompa 

Klasa VII – Marta Syldatk 

Klasa II A – Joanna Pioch 

Klasa II B – Tomasz Tesmer 

Klasa III – Weronika Kotłowska 

Wyróżnienie „NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA” otrzymała: 

Weronika Kotłowska 
 

NAGRODA! 

27.02.2018r. uczniowie, którzy otrzymali za pierwsze półrocze 

Nagrodę Dyrektora m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce wraz 

z opiekunami p.Joanną Neubauer i p.Aleksandrą Stark 

pojechali na wycieczkę do Gdańska, gdzie mieli okazję 

odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej. Jednym z głównych 

celów muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego 

Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod 

wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie 

Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. A.Stark, J.Neubauer 
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