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ROK SZKOLNY

dyrektor – rewalidacja, biblioteka
2018/2019
wicedyrektor
– matematyka, zajęcia
wyrównawcze
KALENDARZ NA ROK
SZKOLNY
2018/2019
wychowanie
przedszkolne,
zajęcia

z ppp, doradztwo zawodowe
wychowanie przedszkolne, zajęcia
29.11.2018r.
(czwartek)
- Andrzejki
regionalne, rytmika,
świetlica
06.12.2018r.
- Mikołajki
Brzeska Wioletta
język polski,(czwartek)
zajęcia z ppp
18.12.2018r.
(wtorek) - Tradycje
Dyszer Alicja
pedagog szkolny
bożonarodzeniowe
na Kaszubach
Dyszer Kinga
edukacja wczesnoszkolna,
biblioteka
Wigilia
kaszubska
Gilmajster –
język angielski
21.12.2018r. (piątek) - Wigilie
Szymikowska Karolina
klasowe
Grucza Ewa
język polski, rewalidacja
23-31.12.2018r.
- zimowa
przerwa
Jakubek Łukasz
wychowanie fizyczne,
gimnastyka
świąteczna
korekcyjna
styczeń
2019r.
- Wielka
Orkiestra
Kostuch Maria
plastyka,
muzyka,
zajęcia
artystyczne,
Świątecznej
Pomocy
technika
styczeń
Ks. Knut Leszek
religia 2019r. - Spotkania
noworoczne
Kuchta Alicja
język angielski, język niemiecki
19.01.2019r.
- Dzieńzajęcia
Babci i
Kuczkowska Dominika
wychowanie(sobota)
przedszkolne,
Dziadka
regionalne, rytmika, logopeda
31.01.2019r.
(czwartek) – język
Kwidzińska Edyta
edukacja wczesnoszkolna,
wywiadówka
angielski, zajęcia z ppp, świetlica
11-24.02.2019r.
- ferie zimowe
Labuda Lucyna
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja
21.03.2019r.
(czwartek)
- Dzień
Lejk Bożena
historia, język
kaszubski,
historia
Samorządności
- powitanie wiosny
i kultura Kaszubów
25.03-05.04.2019r.
- Wystawa
Ks. Leszczyński Marcin
religia
poświęcona
Patronowi Szkoły
Maszke Wioletta
edukacja wczesnoszkolna,
rewalidacja
04.04.2019r.
–
Miotk – Płotka Anna
matematyka,(czwartek)
informatyka
wywiadówka
Miszk Sylwia
biblioteka
10.04.2019r.
- egzamin
Myszk Iwona
wychowanie(środa)
przedszkolne
gimnazjalny
część
humanistyczna
Neubauer Joanna
historia, wiedza o społeczeństwie,
11.04.2019r.
egzamin
wychowanie(czwartek)
do życia w- rodzinie
gimnazjalny
część
matematycznoRompa Elżbieta
religia, świetlica
przyrodnicza
Salamon Barbara
geografia, przyroda
12.04.2019r.
Stahlke Lidia
język polski,(piątek)
historia,- egzamin
zajęcia
gimnazjalny
- część językowa
wyrównawcze
15.04.2019r.
- egzamin
Staszek Paweł
wychowanie(poniedziałek)
fizyczne
ósmoklasisty
język
polski
Syldatk Roksana
matematyka, fizyka
16.04.2019r.
(wtorek)plastyka
- egzamin
Tandek Dorota
świetlica, technika,
ósmoklasisty
- matematyka rewalidacja
Walkusz Alicja
edukacja wczesnoszkolna,
17.04.2019r.
(środa)
- egzamin język
Wenta Adela
biologia, chemia,
informatyka,
ósmoklasisty
kaszubski - język angielski
15-17.04.2019r.
- Rekolekcjejęzyk
Wenta Janina
edukacja wczesnoszkolna,
wielkopostne
kaszubski, zajęcia z ppp, zajęcia
18-23.04.2019r.
- wiosenna przerwa
regionalne, świetlica
Wolska – Rychert Maria świąteczna
wychowanie przedszkolne, zajęcia
24.04.2019r.
(środa) -rewalidacja,
Dzień Ziemi
regionalne, rytmika,
30.04.2019r.
(wtorek)228. rocznica
logopedia
uchwalenia
Woźniak Aneta
nauczyciel Konstytucji
wspomagający, rewalidacja,
3 świetlica
Maja
kwiecień
2019r. -edukacja
Akcja charytatywna
Wójcik Jolanta
język angielski,
dla
„Żonkil”
bezpieczeństwa
09.05.2019r. (czwartek) - Dzień
Europy
Błaszkowska Agnieszka

IMPREZY:
 17-21.09.2018r. - AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA. Hasło
tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia
brzmiało AKCJA - SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X
CZYŚCIEJ. Działania mają na celu budzenie i wzmacnianie
świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za
środowisko naturalne. A. Wenta
 24-28.09.2018r. - Tydzień Profilaktyki pod hasłem: Cieszmy
się zdrowiem! Dbajmy o bezpieczeństwo! Do jego obchodów
włączyły się instytucje i osoby wspierające szkołę w działaniach
profilaktycznych. Gościliśmy Pełnomocnika Wójta Gminy
ds. Uzależnień, strażaków KPPSP, policjantów z KPP,
pielęgniarkę z KCM oraz Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Osób
Niepełnosprawnych. Profilaktyka należy do szczególnie
ważnych działań podejmowanych przez szkołę, gdyż zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów są dla nas priorytetem. A. Dyszer
 1-5.10.2018r. - Europejski Dzień Języków. Uczniowie z klas
4-8 oraz z oddziałów gimnazjalnych poznali podstawowe
informacje i ciekawostki dotyczące reprezentowanych krajów,
a także nauczyli się zwrotów grzecznościowych w językach
krajów europejskich. Uczniowie z klas 1-3 tworzyli plakaty
utrwalając słownictwo z języka angielskiego. Z tej okazji
powstały także gazetki tematyczne. Konkurs na najciekawszy
plakat wygrała klasa 5b. A. Kuchta, K. Gilmajster-Szymikowska,
E. Kwidzińska, J. Wójcik
 2.10.2018r. - Cyrk Wesołego Maksa. Wesoły Maks
zaprezentował naszym uczniom pokazy ekwilibrystyki,
żonglerki na wesoło, pokazy ogni, popisy komiczne, a także
konkursy cyrkowe dla dzieci. M. Wolska - Rychert
 16.10.2018r. - ogólnopolska akcja bicia rekordu
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowooddechowej przez jak największą ilość osób. Akcję nadzorował
strażak z OSP w Gowidlinie. K. Gilmajster-Szymikowska, J. Wójcik
 16.10.2018r. - Święto Patrona – Jana Pawła II. Społeczność
szkolna uczestniczyła we mszy św., wzięła również udział
w uroczystym apelu, który poświęcony był naszemu Wielkiemu
Rodakowi. Natomiast Rada Rodziców przygotowała dla
uczniów słodki poczęstunek. E. Grucza
 23.10.2018r., 29.10.2018r. - Pasowanie na czytelnika
ucz. kl. 1 pt. Książka to latający dywan, czyli oficjalne przyjęcie
uczniów do grona czytelników biblioteki. Głównym celem
uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do
korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz
rozwijania umiejętności czytania. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark
 9.11.2018r. - uczniowie klas: 3b i 4b SP oraz 3A gimnazjum
wraz z solistkami z kl. 5c i 6a przedstawili montaż słownomuzyczny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości pt. Pociąg do Wolności. W tej wyjątkowej
uroczystości udział wzięła cała społeczność naszej szkoły oraz
zaproszeni goście. Z uwagą śledziliśmy losy naszej ojczyzny od

stacji Niewola do stacji Wolność, włączając się czynnie
w przebieg uroczystości.
J. Neubauer, K. Dyszer, K. Gilmajster-Szymikowska
 9.11.2018r. o godzinie 11:11 cała społeczność szkolna włączyła
się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Celem było wspólne
zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego. A. Stark
WYCIECZKI:
 18.09.2018r. uczniowie klas 3 gimnazjum udali się na
wycieczkę do Słupska. Wzięli m.in. udział w seansie filmowym
Dywizjon 303. Historia prawdziwa polskich asów przestworzy,
inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym
tytule. J. Neubauer
 29.09.2018r. uczniowie naszej szkoły udali się w „Rejs dla
Niepodległej”. Wycieczka miała na celu przybliżenie ważnych
momentów z historii Polski oraz zaprezentowanie miejsc
związanych z wielkimi patriotycznymi przełomami
i bohaterskimi działaniami Polaków. Uczestnicy zwiedzili
Muzeum II Wojny Światowej oraz odbyli rejs statkiem na
Westerplatte. S. Miszk, A. Stark
 5.10.2018r. klasa 2a i b odbyła lekcję w Zagrodzie
Edukacyjnej Państwa B.G. Tesmerów w Dolinie Jadwigi.
Dzieci miały okazję zdobyć wiedzę o produkcji roślinnej
i funkcjonowaniu gospodarstwa, Brały udział w wyprawie
agrobusem po najbliższej okolicy. Uczestniczyły w zajęciach
kulinarnych oraz miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami
będącymi w zagrodzie. Czas pobytu był przeplatany zabawami
integracyjnymi. W. Maszke, L. Labuda
 10.10.2018r. uczniowie kl. 4b zorganizowali ognisko
integracyjne. Przy udanej pogodzie mogliśmy grać w gry, bawić
się piłką i szlifować angielski przez zabawę. Upiekliśmy
kiełbaski, zajadaliśmy się ciastem marchewkowym i nasze
spotkanie
zakończyliśmy
„iskierką
przyjaźni”.
Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie klasowe.
K. Gilmajster-Szymikowska
PROGRAMY, PROJEKTY:
 Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie Szkoła
Młodych Patriotów. Celem konkursu było krzewienie wśród
dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii
państwa i narodu polskiego. W okresie od marca do listopada
2018 roku uczniowie naszej placówki oraz nauczyciele
i rodzice zmagali się z następującymi zadaniami:
1. Przygotowanie plakatu 100 rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
2. Udział w sondażu nt. postaw patriotycznych oraz roli
patriotyzmu lokalnego.
3. Udział w ogólnoszkolnym konkursie wiedzy pt. Historia
Polski a patriotyzm.
4. Udział w ogólnoszkolnym konkursie recytatorskim
o tematyce patriotycznej.
5. Udział w ogólnoszkolnym konkursie pieśni patriotycznych.

6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
7. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli
i mieszkańców Gowidlina pt. Patriotyzm w rozumieniu
współczesnego Polaka. K. Gilmajster-Szymikowska
 Akcja czytelnicza z Gangiem Słodzików – w akcji biorą udział
dzieci z oddz. 0 i ucz. kl. 1-3. Składa się z dwóch części: Akcji
szkolnej pt. Czytamy codziennie Słodziakowi - trwa ona do
końca roku szkolnego oraz udziale chętnych klas w Konkursie
Ogólnopolskim z Gangiem Słodziaków organizowanym przez
Biedronkę. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark
 19.10.2018r. – W poszukiwaniu Szewczyka Dratewki –
uczniowie kl. 3b wzięli udział w akcji poszukiwawczej. Zaginął
bohater baśni – uczniowie poszukiwali go w bibliotece
publicznej w Gowidlinie. K.Dyszer
 Weź, nie pytaj. Weź, przeczytaj! – akcja czytelnicza, która ma
na celu zachęcenie do czytania książek, również podczas przerw
międzylekcyjnych. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark
 Uczniowie klas 1 biorą udział w projekcie E-Twinning
Christmas cards. Uczniowie będą tworzyć kartki świąteczne
dla swoich rówieśników z Włoch. A. Kuchta
 Uczniowie klasy 5a biorą udział w projekcie E-Twinning
Dream jobs. Uczniowie będą korespondować ze szkołą z Turcji.
A. Kuchta
 We wrześniu dzieci z klasy 0b i 0c wysłały Kartki Bohaterom
Powstania Warszawskiego w ramach Międzynarodowego
Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.
Zapoznano dzieci z historią państwa polskiego.
M. Wolska - Rychert
 14.11.2018r.-Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna
Nasza Polska Cała” -w ramach projektu odbyły się pokaz mody
patriotycznej, zawody sportowe i quiz o Polsce. Celem było
promowanie postaw patriotycznych u dzieci oraz kształtowanie
tożsamości i przynależności narodowej. M. Wolska –Rychert
 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” - I moduł - Mały Miś
- czytające przedszkolaki (wrzesień 2018r. - czerwiec 2019r.).
Codziennie czytamy w przedszkolu. Od września rozpoczęła się
akcja „Czytamy w domu”. Dziecko zabiera Misia i dzienniczek
do domu, w którym rodzice wpisują tytuł przeczytanego
utworu, a dziecko odrysowuje swoją rączkę i wykonuje
pamiątkowy rysunek. II moduł - Mały Miś uczy
samodzielności (wrzesień 2018r.). Dzieci wspólnie z Małym
Misiem uczyły się czym jest samodzielność oraz w jaki sposób
zdobyć tę ważną umiejętność. Wspólnie stworzyliśmy Kodeks
przedszkolaka. M. Wolska – Rychert
WYDARZENIA:
 28.09.2018r., odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja,
której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników
szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących
zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania
innego zagrożenia dla życia i zdrowia. A. Wenta

KONKURSY:
 Na początku września uczniowie klas 6, 7 oraz 3 gimnazjum
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
Wolność kocham i rozumiem pod honorowym patronatem
Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa
Pomorskiego. Szkolna komisja konkursowa po sprawdzeniu
prac wyróżniła następujących uczniów: Macieja Massowę –
kl. 6b, Zuzannę Krefta – kl. 6b, Dobrosławę Rompa – kl. 7b,
Wiktora Miszk – kl. 3A oraz Joannę Pioch – kl. 3A. J. Neubauer
 W październiku ogłoszono Szkolny konkurs plastyczny
„Moja mała Ojczyzna”, którego celem było kształtowanie
postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno oraz
rozwijanie zainteresowania i pogłębianie wiedzy o swojej
miejscowości i regionie. Wyniki: Grupa 3-4 latki: I miejsce –
Jan Thiede, II miejsce – Marceli Wasilewski, Grupa 5-6 latki:
I miejsce – Zofia Sela i Kinga Syldatk, II miejsce – Robert
Choszcz i Nataniel Szneider, III miejsce – Oliwia Cygert
i Blanka Merwid, Wyróżnienie – Alicja Gangalewska, Hanna
Pranczk, Nikola Rompa, Amelia Kupniewska, Krzysztof
Labuda, Aniela Boryńska, Cezary Bigus, Michał Brzeziński.
M. Wolska - Rychert
 17.10.2018r. odbyły się etapy szkolne konkursów
kuratoryjnych z historii. J. Neubauer
 Na przełomie października i listopada dla klas 5-8
i 3 gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs PlastycznoHistoryczny pt. Herosi Niepodległości. Wyróżnione prace
zostaną przedstawione na szkolnej wystawie pod tym samym
tytułem. J.Neubauer, K. Gilmajster-Szymikowska
 Uczennica klasy 2b bierze udział w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym pt. Powróćmy jak za dawnych lat
w zaczarowany bajek świat - wykonała w 3D okładkę do baśni
H.Ch.Andersena Calineczka. L. Labuda
WAŻNE INFORMACJE:
 12.10.2018r. odbyła się Wojewódzka gala z okazji Dnia
Edukacji Narodowej podczas, której zostały wręczone nagrody
i medale zasłużonym i wyróżniającym się nauczycielom.
W gronie odznaczonych jest również nasza nauczycielka języka
kaszubskiego pani Bożena Lejk, która odznaczona została
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. A. Stark
 PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY odbędą się
w dniach: 21 – 23.11.2018r. oraz 18 – 20.12.2018r.
 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY dla uczniów klas 3
odbędzie się w dniach od 28 – 30.11.2018r.
 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
 Dla chętnych uczniów w szkole odbywają się:
zajęcia taneczne – poniedziałek godz. 14.25 – 15.10,
zajęcia akordeonowe – czwartek godz. 17.30 – 19.00

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

