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Stark Aleksandra
Piotrowska Bernadeta

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

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020
01.02.2020r. – Dzień Babci i Dziadka
11.02.2020r. – Dzień bezpiecznego internetu
14.02.2020r. – Święto zakochanych
08.03.2020r. – Międzynarodowy Dzień Kobiet
14.03.2020r. – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi
21.03.2020r. – Dzień samorządności – powitanie wiosny
25.03.2020r. –I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II
marzec 2020r. – Kiermasz Wielkanocny
marzec 2020r. – Turniej Wiedzy Pożarniczej
30.03 – 3.04.2020r. – Wystawa poświęcona Patronowi Szkoły
02.04.2020r. – spotkanie z rodzicami
06 – 08.04.2020r. – Rekolekcje wielkopostne
09 – 14.04.2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2020r. – Dzień Czekolady
21 – 23.04.2020r. – Egzamin ósmoklasisty
22.04.2020r. – Dzień Ziemi
23.04.2020r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
30.04.2020r. – 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
kwiecień 2020r. – akcja charytatywna „Żonkil”
08.05.2020r. – Dzień Unii Europejskiej
18.05.2020r. – Dzień Patrona Szkoły
26.05.2020r. – Dzień Matki
04 – 08.05.2020r. – wymiana polsko – niemiecka
maj 2020r. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
maj 2020r. – Test Umiejętności Trzecioklasisty
maj/czerwiec 2020r. – egzamin na kartę rowerową
01.06.2020r. – wycieczka dla „Najbardziej COOLturalna klasa”
01.06.2020r. – Dzień Dziecka i Sportu
09.06.2020r. – spotkanie z rodzicami
czerwiec 2020r. – turniej wiedzy pożarniczej „Bezpieczne życie”
czerwiec 2020r. – akcja czytelnicza „Jak nie czytam jak czytam”
26.06.2020r. – pożegnanie absolwentów klas 8
26.06.2020r. – uroczystość zakończenia roku szkolnego
Całoroczna zbiórka nakrętek, baterii
i zużytego sprzętu elektronicznego
WYCIECZKI:
 27.11.2019r. uczniowie kl. 1-3 uczęszczający na język kaszubski
byli na wycieczce w Kartuzach. Odwiedziły kartuską Kolegiatę
oraz zwiedziły Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera, gdzie wzięły też
udział w warsztatach plastycznych. B. Lejk
 04.12.2019r. uczniowie klasy 5b wybrali się do Teatru Muzycznego
do Gdyni na spektakl pt.: Piotruś Pan. Odbyli spacer brzegiem
morza. K.Gilmajster-Szymikowska
 13.12.2019r. uczniowie klas 2 udali się do Teatru Miniatura
w Gdańsku na przedstawienie pt. Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Dla
większości była to pierwsza wizyta w teatrze. Wszyscy uczniowie
wzorowo zachowywali się podczas spektaklu i marzą o kolejnym
wyjeździe. J.Wenta

KONKURSY:
 W listopadzie 2019r. odbył się konkurs pięknego czytania
w języku kaszubskim Kònkùrs dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò
Czëtaniô”. Nasza szkołę reprezentowały: Aleksandra Rompa,
Judyta Tomeczkowska, Julia Piotrowska, Kornelia Tesmer,
Patrycja Dawidowska i Amelia Formela. W wyniku eliminacji do
etapu powiatowego zakwalifikowała się Patrycja Dawidowska,
która zajęła II miejsce. B.Lejk
 W listopadzie 2019 r. uczennice kl. 7a Patrycja Dawidowska
i Monika Wenta, wzięły udział w Gminnym Konkursie
Twórczości w Języku Kaszubskim. W czasie konkursu należało
napisać wypracowanie w języku kaszubskim na jeden z zadanych
tematów. W wyniku konkursu Monika Wenta uzyskała
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów. B.Lejk
 01.12.2019r. odbyło się podsumowanie szkolnego etapu XXXI
Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego
Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne. Był on
skierowany do uczniów kl. 0-3. Do konkursu przystąpiło
13 dzieci. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I - Klara Lejk (kl. 2b), II - Łucja Wiśniewska (kl. 2b),
III - Nikodem Mallek (kl. 3b), wyróżnienie - Alicja Gangalewska
(kl. 1a). D.Kuczkowska
 17.12.2019r. odbyła się V edycja konkursu Ozdoba
Bożonarodzeniowa – łańcuch dla przedszkoli i szkół
podstawowych gminy Sierakowice. Prawie 60 prac napłynęło na
ten konkurs. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia:
Weronice Stencel (grupa 3-4latki) oraz Laurze Stencel kl. 2a.
A.Walkusz
 18.12.2019r. w naszej szkole odbył się Świąteczny Turniej
Siatkówki. W rozgrywkach udział wzięły cztery szkoły - oprócz
naszej placówki swoje reprezentacje wystawiły Chmielno,
Przodkowo i Pomieczyno. Nasze ósmoklasistki zajęły
w zawodach III miejsce. Szkołę reprezentowały: Amelia Formela,
Amelia Choszcz, Paulina Korda, Dominika Piotrowska, Marta
Bladowska, Marta Mielewczyk, Dobrosława Rompa. P.Staszek
 Już od trzech lat prowadzony jest w naszej szkole konkurs
DUOLINGO, który skierowany jest dla uczniów klas 4-8. Kontrola
postępów odbywa się dwa razy do roku. Pierwszy etap konkursu
trwał od 02.09.2019r. do 19.12.2019r. Serdecznie gratulujemy
Dawidowi Pawelczyk z klasy 4a za zajęcie I miejsca (Dawid
zdobył 6432 punkty). Platforma DUOLINGO to jedna
z najpopularniejszych metod do nauki języków obcych
nowoczesnymi sposobami. A.Kuchta
PROGRAMY, PROJEKTY:
 Uczniowie klas 5a, 6c, 7a,b oraz 8a,b wzięli udział w projekcie
eTwinning Christmas in Europe. Uczniowie wykonywali ozdoby
świąteczne, które zostały wysłane do różnych krajów Europejskich,
śpiewali kolędy oraz poznawali tradycje świąteczne swoich
rówieśników. J.Wójcik

 Dnia 28.11.2019r. zakończył się szkolny projekt biblioteczny
Bo książki kochamy i codziennie je czytamy – akcja polegała na
promowaniu zbiorów bibliotecznych, uczniowie wykonywali prace
plastyczne zachęcające do czytania książek znajdujących się w
bibliotece. Z prac 29.11.2019r. zorganizowana została wystawa. S.
Miszk, A. Stark, A. Woźniak
 Klasy 2a, 2b uczestniczyły w świątecznym projekcie eTwinning
Christmas cards. Uczniowie z naszej szkoły przygotowali piękne
kartki świąteczne dla uczniów ze Słowacji i Ukrainy. Celem
projektu było poszerzenie znajomości języków obcych oraz bliższe
poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych innych krajów.
A.Kuchta
 Klasy 1b, 5b i 6b biorą udział w projekcie eTwinning Christmas
carol video exchange, w którym uczniowie z Hiszpanii, Grecji,
Portugalii, Litwy i Czech wymieniają się filmikami, w których
opisują siebie i swoją szkołę oraz śpiewają kolędy w języku
angielskim. K.Gilmajster-Szymikowska
 16.12.2019r. klasa 5b wysłała listy i kartki bożonarodzeniowe do
chłopca o imieniu Krzyś z ogólnopolskiej akcji Marzycielska
Poczta. Akcja polega na wysyłaniu listów i kartek do chorych dzieci
z całej Polski. K.Gilmajster-Szymikowska
 Społeczność naszej szkoły przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji
MEN Razem na Święta. Celem przedsięwzięcia było zarówno
pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie
odpowiedzialności za drugą osobę. A.Stark
 03.01.2020r. został złożony projekt pt. Fit statt faul – Sport in
meinem Leben do agencji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży
w Warszawie. Już dziś dziękujemy rodzicom oraz uczniom za chęć
przyjęcia gości z Niemiec. Celem tegorocznej wymiany będzie
praktyczna nauka języka obcego oraz propagowanie aktywnego
stylu życia poprzez sport i rekreacje. A.Kuchta
 Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej
Dzieci uczą rodziców. Celem akcji jest zwiększenie świadomości
o otaczającym świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy
z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. Program
skierowany jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów
klas 1 – 3. Organizatorem akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego.
A. Stark
WYDARZENIA:
 12.11.2019r. biblioteka zakończyła pierwszy etap akcji czytelniczej
Czytamy z Gangiem Słodziaków. Dowody miłości do książek
dostarczone nam przez czytelników umieściliśmy na specjalnej
wystawie Gang Słodziaków podsumowującej akcję czytelniczą.
S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak
 21.11.2019r. – odbył się apel mający na celu zwiększenie
świadomości dbania o własne bezpieczeństwo w drodze ze szkoły
oraz w kontaktach z nieznajomymi. A. Stark
 6.12.2019r. – jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole
podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Uczniowie w tym dniu

założyli piękne mikołajkowe czapki lub rogi renifera. Spotkanie
z Mikołajem minęło bardzo szybko i sprawiło dzieciom wiele
radości. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i Sołtys
Gowidlina za obdarowanie prezentami uczniów naszej szkoły.
A. Stark
 10.12.2019r. uczniowie, uczęszczający na język kaszubski, wzięli
udział w spotkaniu świątecznym. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością zaproszeni goście: sołtys Gowidlina pani Jolanta
Dyszer, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział
w Sierakowicach pan Piotr Jeliński, były prezes ZK-P pan Jan
Drywa, dyrektor szkoły pani Aleksandra Stark, wicedyrektor pani
Bernadeta Piotrowska, przewodnicząca Rady Rodziców pani
Aneta Tomeczkowska oraz rodzice. W trakcie spotkania dzieci
z klas 2-4 przedstawiły śpiewane Jasełka, zaprezentowały się
również w grze na instrumentach. Kolejno wystąpiła grupa
z kl.6 b,c w widowisku Herody, a na zakończenie prezentacji
wystąpiła najstarsza grupa z kl. 7-8 z tradycyjną Gwiazdką
Kaszubską. Nawet goście wykazali się znajomością kaszubskich
kolęd, śpiewając dla zebranych dzieci. Uczniowie, w czasie
uroczystego spotkania, częstowali się tradycyjnymi wigilijnymi
daniami, przygotowanymi przez panią Teresę Wentę. Nad
przygotowaniem dla wszystkich uczniów poczęstunku czuwały
mamy uczniów. Szczególne podziękowania składamy paniom:
Danucie Sobisz, Anecie Tomeczkowskiej, Renacie Kolce, Beacie
Pobłockiej, Wiesławie Bojanowskiej, Annie Słowy oraz Teresie
Wencie. B.Lejk
 W dniach 11-14.12.2019r. z inicjatywy Szkolnego Klubu
Wolontariusza została przeprowadzona akcja charytatywna
Podzielmy się radością Świąt Bożego Narodzenia. Przekazane
przez uczniów i rodziców prezenty w postaci gier, książek, zabawek
i słodyczy trafiły do podopiecznych Domu Dziecka
w Kartuzach. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.
A.Dyszer
 12.01.2020r. - odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Kwestę na terenie Gowidlina przeprowadzili
wolontariusze z naszego Szkolnego Klubu Wolontariusza.
W sumie zebraliśmy ponad 3 tys. złotych. A. Stark

 Do najchętniej czytających w szkole należą:
W kategorii KLAS:
klasy 1-3 – uczniowie klasy 1b
klasy 4-8 – uczniowie klasy 4a i 4b
W kategorii UCZNIOWIE:
klasy 1-3 – Natalia Bladowska – kl. 1a
klasy 4-8 – Karolina Skierka – kl. 5a
S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak
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
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