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ROK SZKOLNY 2019/2020
dyrektor – rewalidacja, biblioteka
wicedyrektor – matematyka

wychowanie przedszkolne, świetlica,
doradztwo zawodowe
Błaszkowska Agnieszka
wychowanie przedszkolne, zajęcia
regionalne, rytmika
Brzeska Wioletta
język polski, zajęcia z ppp, ZRUP
Dyszer Alicja
pedagog szkolny
Dyszer Kinga
edukacja wczesnoszkolna, ZRZU
Formela Hanna
edukacja wczesnoszkolna, ZRZU,
gimnastyka korekcyjna, zajęcia z ppp
Gilmajster – Szymikowska język angielski, ZRUJ
Karolina
Grucza Ewa
język polski, rewalidacja, ZRUP
Jakubek Łukasz
wychowanie fizyczne
Kostuch Maria
plastyka, muzyka, technika, ZRUA
Kuchta Alicja
język angielski, język niemiecki, ZRUJ
Kuczkowska Dominika
logopeda szkolny
Kwidzińska Edyta
wychowanie przedszkolne, język
angielski, świetlica
Labuda Lucyna
edukacja wczesnoszkolna, ZRZU,
rewalidacja
Lejk Bożena
historia, język kaszubski, historia i
kultura Kaszubów
Maszke Wioletta
edukacja wczesnoszkolna, ZRZU,
rewalidacja
Miotk – Płotka Anna
matematyka, informatyka, ZRUM
Miszk Sylwia
biblioteka
Neubauer Joanna
historia, wiedza o społeczeństwie,
wychowanie do życia w rodzinie
ks. Olszewski Tadeusz
religia
Rompa Elżbieta
religia, świetlica
Salamon Barbara
geografia, przyroda
Stahlke Lidia
język polski, historia, rewalidacja
Staszek Paweł
wychowanie fizyczne
Stefanowska – Koszałka
wychowanie przedszkolne, zajęcia
Natalia
regionalne, rytmika, rewalidacja
Syldatk Roksana
matematyka, fizyka, ZRUM-F
Tandek Dorota
świetlica, technika, ZRUP
Walkusz Alicja
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja,
ZRZU
Wenta Adela
biologia, chemia, informatyka
Wenta Janina
edukacja wczesnoszkolna, język
kaszubski, zajęcia z ppp, świetlica, ZRZU
Wolska – Rychert Maria wychowanie przedszkolne, zajęcia
regionalne, rytmika, rewalidacja, wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka
Woźniak Aneta
nauczyciel wspomagający, rewalidacja,
etyka, biblioteka
Wójcik Jolanta
język angielski, edukacja dla
bezpieczeństwa
Wójtowicz Adriana
psycholog szkolny
Bladowska Agnieszka

WYCIECZKI:
 23.09.2019r. uczniowie klas 1-3, uczęszczający na język kaszubski,
wzięli udział w wycieczce do Grodu Gotów w Węsiorach. Uczniowie
wspólnie przeprawiali się na nartach, lepili z gliny, strzelali z łuku,
poszukiwali bursztynów, walczyli jak dawni Goci oraz poznali tańce
gockie. B. Lejk
 1-2.10.2019r. klasy 4 wzięły udział w Leśnym obozie integracyjnym
na styl wojskowy w Stężycy. Program zajęć przygotowany przez
członków Gwardii Kaszubskiej obfitował w moc atrakcji m.in.:
przetrwanie w trudnych warunkach, marsz na orientację, pierwszą
pomoc. J. Neubauer
 07.10.2019r. – zwycięzcy akcji Rowerowy Maj, uczniowie klasy 7b
oraz uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, odebrali nagrodę
w postaci wyjazdu do kina na wybrany przez siebie film. J. Wójcik
 10.10.2019r. dzieci gr. 0 i klas 1 wraz z opiekunami wybrali się
do hali widowiskowo – sportowej Hala Olivia w Gdańsku na spektakl
na lodzie pt.: Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza. Wszyscy
z zachwytem oglądali lodową opowieść opartą na motywach baśni
B. Leśmiana. Było to niesamowite widowisko w wykonaniu ponad
40 zawodowych łyżwiarzy z całej Polski. M. Wolska – Rychert
 15.10.2019r. uczniowie klas 3 z wychowawczyniami wybrały się na
wycieczkę do Borowego Lasu. Obserwowali przyrodę i zachodzące
zmiany jesienią oraz poznali warstwową budowę lasu. Udało się
usłyszeć śpiew ptaków, prace dzięcioła i klucze odlatujących ptaków.
L. Labuda
 5.11.2019r. uczniowie klasy 4a, 4b, 5a wyjechali do Słupska na
projekcję przygodowej baśni pt. „Czarownica 2”. J. Neubauer
KONKURSY:
 05.10.2019r. odbyło się XVIII Wojewódzkie Dyktando Kaszubskie
A. Formela zajęła II miejsce, a A. Choszcz otrzymała wyróżnienie,
Na zakończenie organizatorzy losowali nagrody specjalne, w czasie
losowania poszczęściło się A. Jędryczce i A. Formeli, które otrzymały
bony do księgarni Empik. B. Lejk
 17.10.2019r. oraz 22.10.2019r. uczestniczyliśmy w Wojewódzkim
Konkursie Matematycznym dla uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych
Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Lidze Zadaniowej
z matematyki. Najlepsze rezultaty na etapie szkolnym uzyskali: A. Bać
i K. Linsztet. Nauczyciele matematyki
 25.10.2019r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego konkursu
historycznego. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 6 i 7 szkoły
podstawowej. M. Wenta – I miejsce, M. Massowa, K. Głodowska –
II miejsce, P. Dawidowska – III miejsce J. Neubauer
 06.11.2019r. odbyło się rozdanie nagród w I Powiatowym Konkursie
Plastycznym dla klas 0-3 pt. Bezpieczna droga – znam zasady ruchu
drogowego. Zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1
im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie. Uczeń klasy 0a D. Dawidowski
zajął I miejsce. A. Błaszkowska
PROGRAMY, PROJEKTY:
 09.09.2019r. – szkolna biblioteka włączyła nasza szkołę do
ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania – Nowele Polskie.
W naszej szkole główną lekturą była Katarynka B. Prusa. Wychodząc




















naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie i pracownicy
naszej szkoły wzięli aktywny udział w globalnym czytaniu noweli.
S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak
30.09.2019r. szkolna biblioteka włączyła się w Ogólnopolską Akcję
Czytelniczą „Dzień Głośnego Czytania”. Na długiej przerwie
członkowie SU czytali przedszkolakom i uczniom klas 1-3 fragmenty
bajek. Uczniom klas 4-8 podczas przerw poprzez szkolny radiowęzeł
głośno czytał lektor wybrane audiobooki. S.Miszk, A.Stark, A.Woźniak
6.10.2019r. Szkolny Klub Wolontariusza przyłączył się do kolejnej
edycja akcji Pola Nadziei 2019. Nasi uczniowie ze dzięki ofiarności
mieszkańców Gowidlina zebrali 2497,73 zł. Pieniądze z kwesty
przekazane zostały na budowę Kartuskiego Hospicjum. A. Dyszer
8.10.2019r. biblioteka szkolna zorganizowała po raz drugi akcję Noc
Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”. Uczniowie
pracowali w grupach metodą projektu. Wytwory swojej pracy
uczniowie umieszczali na gazetce i w ten sposób powstała
zaprojektowana i wykonana całkowicie przez uczestników
przedsięwzięcia gazetka pod hasłem „Twórczość naszych uczniów”.
S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak
16.10.2019r. nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo –
oddechowej. Przez cały dzień uczniowie ćwiczyli pierwszą pomoc pod
nadzorem strażaka z OSP. K. Gilmajster – Szymikowska
25.10.2019r. społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję MEN
pt. Szkoła Pamięta, w ramach której przeprowadzono m.in.:
pogadanki, posprzątanie bezimiennych i opuszczonych mogił na
cmentarzu parafialnym w Gowidlinie, zapalenie zniczy na grobach
zmarłych nauczycieli. J. Neubauer
październik 2019 – BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska
kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii
Polski XX wieku. W październiku uczniowie z klas 0a, 0b i 0c oraz
kilkoro uczniów ze świetlicy szkolnej przygotowało przepiękne kartki
dla Powstańców. M. Wolska – Rychert
październik 2019 – Akcja czytelnicza z Gangiem Słodzików – w akcji
biorą udział dzieci z oddz. 0 i ucz. kl. 1-3. Celem jest budowanie
nawyku codziennego czytania wśród uczniów.
S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak
07.11.2019r. uczniowie klasy 6a uczestniczyli w projekcie
e-Twinning pt. Healthy lifestyle. Celem projektu było propagowanie
zdrowej żywności. A. Kuchta
8.11.2019r. w ramach akcji „Szkoła do hymnu” o symbolicznej
godzinie 11:11 odśpiewaliśmy 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Przedsięwzięcie to jest radosnym przypomnieniem, że Polska jest
niepodległa. J. Neubauer
Uczniowie klas pierwszych biorą udział w XI edycji Programu
Akademia Bezpiecznego Puchatka. Jest to największy w Polsce
program o tematyce bezpieczeństwa. Celem akcji jest edukacja
i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole
oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne
zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki
niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie
i w czasie zabawy. H. Formela

WYDARZENIA:
 16-20.09.2019r. uczniowie uczestniczyli w akcji Sprzątanie świata –
Gowidlino 2019” Temat tegorocznej edycji to Nie śmiecimy –
sprzątamy – zmieniamy! Podejmowane działania miały zwrócić uwagę
na tworzenie niepotrzebnych odpadów, zachęcać do stawania się coraz
bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. A. Wenta
 23-27.09.2019r. odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki. Do jego
obchodów włączyły się instytucje i osoby wspierające szkołę
w działaniach profilaktycznych. Podczas apelu uczniowie obejrzeli
przedstawienie przygotowane przez trzecioklasistów zatytułowane
O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy. Każdego dnia staramy się, by
w szkole panowała dobra, życzliwa, przyjazna i bezpieczna atmosfera
oraz jak najlepsze warunki do nauki, pracy i zabawy. A. Dyszer
 26.09.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień
Języków. Na ten dzień każda klasa przygotowała gazetkę tematyczną.
Podczas lekcji nauczyciele języków obcych przeprowadzili
z uczniami pogadanki na temat znaczenia znajomości języków we
współczesnym świecie. Klasa 4a uczestniczyła w projekcie
e-Twinning Culture box – European day of languages. Uczniowie
napisali listy do swoich rówieśników ze Słowacji oraz przynieśli
pamiątki związane z naszym regionem. Nauczyciele języków obcych
 30.09.2019r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której
celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym
zastosowaniem procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia dla
życia i zdrowia. Oceny działań dokonał strażak z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. A. Wenta
 4.10.2019r. obchodziliśmy matematyczne święto propagujące
znajomość tabliczki mnożenia i umiejętność szybkiego liczenia –
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia W rywalizacji klasowej najlepsze
wyniki uzyskała uczniowie klasy 7a. Na drugim i trzecim miejscu
uplasowały się klasy 5a oraz 8b. Uczniowie zwycięskiej klasy
otrzymali w nagrodę Dzień bez pytania. Nauczyciele matematyki.
 11.10.2019r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy
pracownicy szkoły oraz przewodnicząca Rady Rodziców otrzymali
pamiątkowe medale, wykonane specjalnie na tę okazję. B. Lejk
 16.10.2019r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na
uczniów klas pierwszych. Uczniowie klas pierwszych recytowali
wiersze, śpiewali piosenki oraz zatańczyli poloneza i taniec „Toca
Toca”. Następnie ślubowali na sztandar szkoły oraz zostali pasowani
przez Panią Dyrektor. H. Formela
 18.10.2019r. uczniowie klas 6-8 gościli na zajęciach trenera
odżywiania z Klubu Zdrowego Stylu Życia – Apetyt na Zdrowie
z Kartuz. Pani trener zachęciła młodzież do zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej. Zdrowe nawyki żywieniowe są podstawą
dobrego samopoczucia. A. Dyszer
 21.10.2019r. uczniowie klas 8 wzięli udział w spotkaniu z doradcą
zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Gdańska.
Uczniowie wypełniali testy preferencji zawodowych, otrzymali
informacje na temat typów szkół ponadpodstawowych oraz rodzajów
zawodów. A. Dyszer
 22.10.2019r. w ramach działań profilaktycznych uczniowie klas 3-5
uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej z Kartuz. Dzieci ćwiczyły resuscytację krążeniowo –















oddechową utrwaliły sobie znajomość numerów alarmowych oraz
dowiedziały się o szerokim zakresie działań straży pożarnej. A. Dyszer
23.10.2019r. odbyło się uroczyste Pasowanie na przedszkolaka
naszych najmłodszych dzieci z grupy 3-4 latków. Po części
artystycznej nastąpił akt pasowania przeprowadzony przez Panią
Dyrektor. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.
E. Kwidzińska, A. Bladowska
25.10.2019r. uczniowie kl. 1 zostali pasowani na czytelnika
w bibliotece szkolnej. Tegoroczna uroczystość odbyła się pod hasłem
W świecie baśni. Celem było zapoznanie uczniów z zasadami
panującymi w bibliotece oraz zachęcenie ich do jak najczęstszego
korzystania ze zbiorów bibliotecznych. A. Woźniak, S.Miszk, A.Stark
21-25.10.2019r. – Ogólnopolski Tydzień Kariery upłynął pod hasłem
Pasja, profesja, powołanie. W ramach OTK uczniowie klas 4-8
wykonali plakaty przedstawiające różne zawody. Wykonane plakaty
są inspiracją do ciągłego zbierania i poszerzania wiedzy o zawodach.
A. Bladowska
25-26.10.2019r. uczniowie klas 4-6 brali udział w „Nocy w szkole”.
Zajęcia zorganizowane zostały w ramach języka kaszubskiego. Jedną
z atrakcji były inscenizacje baśni kaszubskich. Oprócz występów,
dzieci bawiły się w chowanego, robiły pieczątki z ziemniaków,
oglądały filmy oraz brały udział w wielu różnych ciekawych zabawach
i konkursach. B. Lejk
29.10.2019r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Kartuz
przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas 5-8 na temat Bezpieczeństwa
na drodze pieszych i rowerzystów. Uczniowie poznali przepisy ruchu
drogowego, dowiedzieli się jakie jest obowiązkowe wyposażenie
roweru. A. Dyszer
8.11.2019r. spotkaliśmy się na apelu z okazji 101. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. W organizację uroczystości
aktywnie włączyli się uczniowie klas: 4a, 4b, 6c, 7a oraz członkowie
szkolnego chóru „Kantylena”. J. Neubauer
11.11.2019r. reprezentanci pocztu sztandarowego wzięli udział
w uroczystościach gminnych z okazji 101. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. A. Stark

PRÓBNE EGZAMINY
SIÓDMOKLASISTY
i ÓSMOKLASISTY
odbędą się w dniach: 20 – 22.11.2019r.

WAŻNE INFORMACJE:

 14.10.2019r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Podczas uroczystości nauczyciele zostali uhonorowani odznaczeniami
państwowymi i resortowymi. Komisja doceniła dorobek Janiny Wenty. W
dowód uznania otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. A. Stark
 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
 Biblioteka szkolna włączyła się w proces budowy ery informacyjnej
poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznej Librus
e – biblio. Cały księgozbiór biblioteki szkolnej zostanie przeniesiony do
e-biblio i będzie systematycznie uzupełniany o kody kreskowe. A. Stark
 Wzory dokumentów dla rodziców znajdują się na stronie internetowej
szkoły w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją, która znajduje się na naszej
stronie internetowej http://gowidlino.edu.pl/2019/11/zagrozenia-zwiazaneze-stosowaniem-elektronicznych-papierosow/

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Gowidlinie
ul. Prymasa Wyszyńskiego 5
83-341 Gowidlino
tel. 58 6856 555
www.gowidlino.edu.pl
zsgowidlino@wp.pl

