
ROK SZKOLNY 2018/2019 
  

IMPREZY: 

 25.10.2018r.- Pasowanie na przedszkolaka, w którym wzięli 

udział rodzice. Maluszki zaprezentowały swoje umiejętności 

podczas krótkiej części artystycznej, następnie pani dyrektor 

dokonała pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. 

A.Bladowska, I.Witka 
 24.11.2018r. - apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

pt. Pociąg do Wolności został przedstawiony mieszkańcom 

Gowidlina w czasie sołeckich obchodów Dnia Seniora. Celem 

uroczystości było kształcenie postawy szacunku do symboli 

narodowych oraz uświadomienie znaczenia takich wartości jak: 

wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. K.Gilmajster-

Szymikowska 

 11.12.2018r.- Wigilia Kaszubska, w której uczestniczyli wszyscy 

uczniowie uczęszczający na język kaszubski, nauczyciele języka 

kaszubskiego i dyrekcja szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas 

goście: Pani Jolanta Dyszer – sołtys Gowidlina oraz Pan Jan 

Drywa – prezes oddziału ZKP w Sierakowicach. Uroczystość 

zorganizowały nauczycielki języka kaszubskiego przy 

nieocenionej pomocy mam naszych uczniów. Dziękujemy 

serdecznie za pomoc Pani Angelice Choszcz, Pani Aleksandrze 

Czyżowskiej, Pani Annie Słowy, Pani Katarzynie Wencie oraz 

Pani Teresie Wencie, która upiekła ciasta. B.Lejk. 

 17.12.2018r. - Spotkanie wigilijne dla rodziców dzieci  

3-4 letnich. Dzieci zaprezentowały część artystyczną. Na 

zakończenie uroczystości przedszkolaki odwiedził Święty 

Mikołaj, który dla każdego malucha miał prezent. Dzieci były 

bardzo szczęśliwe. A.Bladowska, I.Witka 

WYCIECZKI: 

 27.11.2018r. - wyjazd dzieci oddz. 0 do Wielkiej Fabryki Elfów 

w Gdańsku. Elfy, na specjalnie życzenie Świętego Mikołaja, 

oprowadziły najmłodszych po zakamarkach jego Wielkiej 

Fabryki. Wizyta zwieńczona była spotkaniem ze Świętym 

Mikołajem. A.Błaszkowska, A.Bladowska, I.Witka 

 13.12.2018r. - dzieci oddz. 0 wzięły udział w przedstawieniu 

teatralnym pt. Szydełkowa szopka babci Klary w Kartuzach. 

Podczas spektaklu dzieci dowiedziały się, jakie są tradycje 

bożonarodzeniowe oraz wspólnie z aktorami zaśpiewały kolędy. 

A.Błaszkowska, A.Bladowska, I.Witka 

 14.12.2018r. - uczniowie klas 2 a i b wzięli udział w zajęciach: 

Ale Kosmos - nowa odsłona. Jako astronauci brali udział w misji 

badawczej po Układzie Słonecznym, przeprowadzili 

eksperymenty chemiczne i fizyczne pokazujące czym 

charakteryzują się planety i co mają wspólnego z Ziemią. Po 

zajęciach wzięli udział w aktualnie przedstawianych wystawach. 

L. Labuda, W.Maszke 

 17.12.2018r. – uczniowie klasy 4b obejrzeli ekranizację 

opowiadania dla dzieci pt.: Dziadek do orzechów w kinie  

w Słupsku. Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja 

medialna), kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się  

w miejscach publicznych oraz integracja uczniów. K.Gilmajster-

Szymikowska 

 16.01.2019r. - klasy 3 A i B gimnazjum oraz 8 SP udały się 

do Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku na przedstawienie 

Balladyna. Uczniowie wzięli również udział w lekcji teatralnej 

dot. symboli użytych w dramacie Juliusza Słowackiego. 

J. Neubauer, A. Wenta, R. Syldatk 

 23.01.2019r. - uczniowie klas 5 z wychowawcami i panią Anetą  

w słupskim Multikinie obejrzeli animowaną produkcję Disneya  

pt. Ralph Demolka w internecie. Uczniowie odnaleźli w nim 

wiele nawiązań do różnych miejsc w sieci i dużo radości sprawiło 

im odkrywanie ich. Wychowawczynie. 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

 Od listopada 2018r. do maja 2019r. uczniowie klas  

3 gimnazjum biorą udział w programie Insta.Ling, którego 

celem jest nauka słówek języka angielskiego. Poprzez 

systematyczną, codzienną pracę z konkretnym słownictwem 

uczniowie przyswajają znaczącą ilość słówek w krótkim czasie. 

K.Gilmajster-Szymikowska 

 19.11.2018r.- Mały Miś w świecie wielkiej literatury - w ramach 

międzynarodowego projektu edukacyjnego dzieci oddz. 0b 

odwiedził p. Miłosz Siuda z Wydawnictwa MAC Edukacja, który 

czytał przedszkolakom opowiadania z książeczki pt. Świat 

w piżamie.. M. Wolska – Rychert 

 Grudzień 2018r. - uczniowie klasy 5b przygotowali i wysłali po 

raz kolejny kartki bożonarodzeniowe do Hiszpanii. Celem 

projektu jest doskonalenie umiejętności pisania w języku 

angielskim oraz poznawanie innych kultur. K.Gilmajster-

Szymikowska 

 Grudzień 2018r. - uczniowie klasy 7 brali udział w projekcie  

e-twinning Weihnachtskarten. Celem projektu było poznanie 

zwyczajów, innych kultur oraz kształtowanie umiejętności 

posługiwania się językiem niemieckim. A.Kuchta 

 08.01.2019r. - uczniowie klasy 4b w związku z Rokiem 

wolontariatu 2018 przygotowali kartki urodzinowe dla 

zaprzyjaźnionej Pani ze Stanów Zjednoczonych, która 30 grudnia 

obchodziła 90. urodziny. Celem akcji jest rozwijanie wśród dzieci 

postawy zaangażowania na rzecz osób starszych, otwartości i 

wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

K.Gilmajster-Szymikowska 

 16.01.2019r.-uczniowie kl. 4-7 przystąpili do projektu e-twinning 

Our power is our responsibility. Wspólnie z kolegami z 80 szkół 

europejskich będą wykonywali projekty mające na celu wzajemne 

poznanie się. Projekt potrwa do końca roku szkolnego. J. Wójcik 

 Weź, nie pytaj. Weź, przeczytaj! - całoroczna akcja biblioteczna, 

która ma na celu zachęcić do czytania, również podczas przerw 

międzylekcyjnych. Uczniowie mogą w bibliotece wypożyczyć 

książki do domu, ale mogą również poczytać fragmenty 

wybranych utworów w czasie przerw, również można posłuchać 

jak fragmenty czyta bibliotekarz lub chętny uczeń. S.Miszk, 

K.Dyszer, A.Stark 

 Czytamy z Gangiem Słodziaków – akcja trwająca cały rok, biorą 

w niej udział dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniowie kl. 1-3.  

W ramach akcji szkolnej uczniowie codziennie czytają 

wylosowanemu Słodziakowi. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark 

WYDARZENIA: 

 15.11.2018r. – Kiermasz świąteczny świetlicy. Za kwotę uzyskaną 

z kiermaszu zakupione zostały zabawki, gry edukacyjne  

i przybory (kredki, klej, kolorowe kartki, dziurkacze ozdobne itp.) 

dla uczniów na świetlicy. Wychowawcy świetlicy szkolnej 

 15.11.2018r. - nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Młodych 

Patriotów. Cała społeczność szkolna pracowała od marca do 

listopada 2018 roku, aby uzyskać ten tytuł. 100. rocznica 

odzyskania przez Polskę niepodległości zachęciła nas do 

rozwijania naszych postaw obywatelskich oraz do utwierdzenia 

nas w wierze, że Polska należy do ludzi młodych, kreatywnych  

i dbających o swoją ojczyznę. K.Gilmajster-Szymikowska 

 19.11.2018r. - przedstawiciele SU podczas apelu porządkowego 

wręczyli nagrody zwycięzcom klasowym Plebiscytu na super 

kolegę, zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Chłopaka. 

Nauczyciele rozdali również dyplomy i upominki wyróżnionym 

uczniom biorących udział w etapie szkolnym konkursów. 

B.Salamon  

 03.12.2018r. – uczniowie klas 4 wzięli udział w ogólnopolskiej 

akcji Odblaskowi.pl. Celem jej było edukowanie i wdrażanie 

pozytywnych nawyków wśród pieszych oraz zwrócenie uwagi na 

problem bezpieczeństwa na naszych drogach. Prace naszych 

uczniów dostępne są w serwisie internetowym YouTube. 

K.Gilmajster-Szymikowska, A.Miotk-Płotka 

 17-19.12.2018r. - Szkolne koło LOP – członkowie przeprowadzili 

zbiórkę nakrętek plastikowych, które zostały przekazane na rzecz 

dzieci niepełnosprawnych. Wszystkim, którzy przyłączyli się do 

akcji dziękujemy. Następna zbiórka 23-25.04.2019r. A.Wenta 

 Grudzień 2018r. - szkoła partnerska z Unny przesłała życzenia 

świąteczne w formie filmu, który jest dostępny na stronie 

internetowej naszej szkoły. A.Kuchta 

 Grudzień 2018r. - Listy do Świętego – piszę do Ciebie z dalekiej 

Polski – akcja biblioteczna miała na celu zachęcenie uczniów do 

pisania listów. Uczniowie podczas przerw, w trakcie zajęć 

świetlicowych lub na zajęciach bibliotecznych tworzyli listy do 

św. Mikołaja. W bibliotece znajdował się plakat z lapońskim 

adresem Świętego oraz koperty, które można było samodzielnie 

zaadresować, a potem wysłać. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark.  

 Grudzień 2018r. - Nowości w bibliotece - Zakupiliśmy do 

biblioteki nowe pozycje książkowe. Tym razem pomyśleliśmy 

szczególnie o młodszych czytelnikach, ale nasza młodzież, też 

znajdzie tu nowości dla siebie. S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark.  

 11.01.2019r. - uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  

w warsztatach Zimowe Herbarium w Instytucie Biologii  

i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach 

ogólnopolskiej akcji Noc Biologów. A.Wenta, B.Salamon 

 13.01.2019r. - odbył się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Kwestę na terenie Gowidlina przeprowadzili 

gimnazjaliści naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu. W sumie 

zebraliśmy ponad 4 tys. złotych. K.Gilmajster-Szymikowska, 

A.Dyszer 



 18.01.2019r. – uczniowie klas 4-8 i 3 gimnazjum wzięły udział 

w zajęciach edukacyjno-historycznych przygotowanych przez 

Teatr Historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego pt. Żywa 

Lekcja Historii – Ku Niepodległej. Widowisko, w którym 

uczestniczyli uczniowie poruszało głównie zagadnienia powstań 

narodowo-wyzwoleńczych.J.Neubauer,K.Gilmajster-Szymikowska 

 26.01.2019r. – w szkole odbyły się lokalne obchody Dnia Babci 

i Dziadka. Uroczystości odbywały się na sali gimnastycznej. 

Uczniowie kl. 0-3 zaprezentowali Dziadkom program artystyczny. 

Na spotkanie z Seniorami przybył również Wójt Gminy. 

Dziękujemy Rodzicom za przygotowane ciasta, a Kierownikowi 

GOPS w Sierakowicach za udzielone wsparcie finansowe.A.Stark  

KONKURSY: 

 26.10.2018r. - odbyły się eliminacje Gminnego Konkursu 

Twórczości w Języku Kaszubskim. Organizatorem konkursu jest 

oddział ZK-P w Sierakowicach. Celem konkursu było zachęcanie 

uczniów do pisania wypracowań w języku kaszubskim. Komisja 

przyznała I miejsce P.Dawidowskiej kl.6a i A.Choszcz kl.7a,  

w ich kategoriach wiekowych oraz nagrodę specjalną dla 

M. Wenty kl. 6a. B.Lejk 

 23.11.2018r. - odbył się w Glinczu VI Powiatowy Konkurs 

Pięknego Czytania po Kaszubsku „Méster Bëlnéngò Czëtaniô”. 

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice. W kategoriach: kl. 1-

3 M. Woźniak, kl. 4-6 P.Dawidowska, a kl. 7-8 i 3 gimnazjum  

A. Formela. M.Woźniak z kl. 3 a została laureatką I miejsca. 

B.Lejk 

 28.11. 2018r. - ZKiW w Stężycy odbył się XVII Wojewódzki 

Konkurs „Polacy, których poznać warto, zasłużeni dla 

Niepodległej: Józef Piłsudski, Józef Haller oraz Antoni 

Abraham”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: M. Wenta  

z kl. 6a, M. Massowa z kl. 6b oraz A. Formela i M. Mielewczyk  

z kl. 7a. W wyniku eliminacji do ścisłego finału zakwalifikowali 

się M. Wenta, która zajęła ostatecznie II miejsce i M.Massowa 

zajmując V miejsce. B.Lejk 

 09.12.2018r. - odbył się w Sierakowicach Gminny Przegląd 

Zespołów Kolędniczych. Uczniowie naszej szkoły przygotowali 

na przegląd dwa widowiska. Pierwsze Gwiazdka z Gowidlina 

przedstawiła grupa z klas 8 i 3 gimnazjum, natomiast widowisko 

Herody klasa 7. B.Lejk 

 14.12.2018r. - uczeń klasy 6a K. Linsztet został wyróżniony  

w XXVI Konkursie Literackim dla uczniów województwa 

pomorskiego. Na konkurs należało przygotować 3 wiersze, które 

tematycznie miały być związane z 100. rocznicą odzyskania 

niepodległości przez Polskę. B.Lejk 

 14.12.2018r. - oddziały 0b i 0c wzięły udział w powiatowym 

konkursie pt. Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa 

organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie. 

Konkurencja była bardzo duża. Nasi uczniowie otrzymali 

wyróżnienie w kategorii klas 0. A.Błaszkowska 

 12.12.2018r. - w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs 

Literowania Słów w języku angielskim dla uczniów klas 4-8 i 3 

gimnazjum. Pierwsze miejsce zajęła J. Pioch kl. 3 A.  

K. Gilmajster-Szymikowska 

 17.12.2018r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się 

uroczysta gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa 

Pomorskiego. Nasza absolwentka W. Kotłowska otrzymała 

stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. A.Stark 

 15.01.2019r.-VI Regionalny Konkurs Piosenek Wielojęzycznych 

w Stężycy – wzięło w nim udział wielu uzdolnionych uczniów. 

Nasze uczennice z klasy 3 a A. Jędryczka i M. Woźniak zajęły 

III miejsce. A. Kuchta 

 18.01.2019r. – Konkurs „Marta Wiecka dziś” - nasi uczniowie 

wzięli po raz drugi udział w konkursie o błogosławionej siostrze 

M. Wieckiej. Naszą szkołę będą reprezentowali uczniowie  

z trzecich klas oddziału gimnazjalnego: K. Lis kl. 3B, B. Choszcz 

kl. 3B, J. Pioch kl. 3A, T. Tesmer 3B. M.Leszczyński 

 24.01.2019r. - Powiatowy Konkurs Mitologiczny – do konkursu 

organizowanego przez I LO w Kartuzach zakwalifikowali się 

uczniowie klasy 3A gimnazjum: J.Pioch, W.Miszk i N.Rompa. 

Etap powiatowy odbędzie się 01.04.2019r. J. Neubauer 

 Szkolny konkurs DUOLINGO - I miejsce zajęły: J.Sildatk  

z klasy 3A gimnazjum oraz A.Miszk z klasy 5a. A. Kuchta 

 Konkurs na Najlepszego Czytelnika w I półroczu wygrali: z klas 

1-3 - D.Wenta z klasy 1b, z klas 4-8 - W.Rylińska z klasy 5a  

i z klas gim. - B.Choszcz z klasy 3B    S.Miszk, K.Dyszer, A.Stark 

WAŻNE INFORMACJE: 

 EVENIO – nasza szkoła została objęta specjalnym programem 

komunikacyjnym. System Evenio pozwala na szybką i wydajną 

komunikację pomiędzy instytucją, a mieszkańcami. Dzięki 

platformie każda informacja o ważnych wydarzeniach szkolnych  

i lokalnych dociera do użytkowników z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Aby uruchomić aplikację proszę zapoznać się z 

instrukcją, która znajduje się na stronie http://sierakowice.pl/strona-

343-mobilna_aplikacja_na_smartfony_i.html A.Stark 

 PRÓBNY EGZAMIN SIÓDMOKLASISTY I EGZAMIN 

GIMNAZJALNY odbędzie się w dniach 04-06.02.2019r. A.Stark 

 W naszej szkole jest możliwość spotkania się z wychowawcą  

i nauczycielami przedmiotów podczas planowych spotkań  

z rodzicami wg kalendarza szkolnego oraz w dowolnym terminie 

ustalonym wcześniej z danym nauczycielem. A.Stark 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały 

informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, które znajdują 

się na stronie: http://gowidlino.edu.pl/2018/12/rekrutacja-do-

szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych/ 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 

PODZIĘKOWANIA: 

 Uczniowie klasy 4a wraz z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły 

serdecznie dziękują Państwu Natalii i Damianowi Labudom za zakup 

projektora multimedialnego do sali lekcyjnej. A.Miotk-Płotka 

 Dyrekcja szkoły dziękuje Państwu:  

Bożenie i Januszowi Leszczyńskim za przekazanie opasek 

odblaskowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły,  

Teresie i Markowi Tandekom za przekazanie podwieszanych 

ekranów. 
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