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ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
27.01.2022r. – spotkanie z rodzicami  

30.01.2022r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

31.01.2022r. – Zakończenie I półrocza 2021/2022 

styczeń 2022r. – Choinka noworoczna 

09.02.2022r. – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

11.02.2022r. – Dzień bezpiecznego internetu 

11.02.2022r. – Święto zakochanych 

14 – 27.02.2022r. – Ferie zimowe 

luty 2022r. – Zabawa karnawałowa 

04.03.2022r. – Ogólnopolski Dzień Dentysty 

08.03.2022r. – Międzynarodowy Dzień Kobiet 

15.03.2022r. – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 

15.03.2022r. – III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II 

21.03.2022r. – Dzień samorządności – powitanie wiosny 

21 – 25.03.2022r. – Ogólnopolski Tydzień Kariery 

28.03 – 01.04.2022r. – Wystawa poświęcona Patronowi Szkoły 

marzec 2022r. – Kiermasz Wielkanocny 

marzec 2022r. – Turniej Wiedzy Pożarniczej 

01 – 06.04.2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna 

07.04.2022r. – spotkanie z rodzicami 

11 – 13.04.2022r. – Rekolekcje wielkopostne 

22.04.2022r. – Dzień Ziemi 

22.04.2022r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

29.04.2022r. – 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

kwiecień 2022r. – wymiana polska – niemiecka 

kwiecień 2022r. – akcja charytatywna Żonkil 

09.05.2022r. – Dzień Unii Europejskiej 

18.05.2022r. – Dzień Patrona Szkoły 

24 - 26.05.2022r. – Egzamin ósmoklasisty 

maj 2022r. – Dzień Matki 

maj 2022r. – Test Umiejętności Trzecioklasisty 

maj 2022r. – egzamin na kartę rowerową 

maj 2022r. – Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

01.06.2022r. – Dzień Dziecka i Sportu 

07 – 08.06.2022r. – spotkanie z rodzicami  

czerwiec 2022r. – Turniej wiedzy pożarniczej Bezpieczne życie 

24.06.2022r. – Pożegnanie absolwentów 

24.06.2022r. – Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
 

KONKURSY: 

• Od września 2021r. trwał szkolny konkurs DUOLINGO. 

Serdecznie gratulujemy Annie Miszk z klasy 8a za zajęcie  

I miejsca. A.Kuchta 

• 25.11.2021 r. w naszej szkole odbył się konkurs historyczny 

„Stara Huta a Wersal”. Wzięło w nim udział 15 uczniów z klas 

5-8. Komisja w składzie: Jan Smentoch, Joanna Neubauer  

i Janina Wenta po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła 

laureatów: I miejsce – Magdalena Choszcz-kl.8c, II miejsce – 

Amelia Lis-kl.8a oraz Zofia Sobisz-kl.5b, III miejsce – Adela 

Choszcz-kl.8b, IV miejsce – Wiktoria Ziegert-kl.6b, Wyróżnienie 

– Milena Bigus kl.8b, Marcel Konkol-kl.7a, Oliwia Korda-kl.8b. 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody oraz voucher na 

dodatkową ocenę z historii. Serdecznie gratulujemy uczestnikom 

konkursu oraz dziękujemy organizatorowi i sponsorowi nagród – 

Stowarzyszeniu Rolnik ze Starej Huty. J.Wenta 

• 25.11.2021 r. odbyły się eliminacje gminne konkursu Méster 

Bëlnégò Czëtaniô. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczennic.  

W wyniku eliminacji Judyta Tomeczkowska zdobyła wyróżnienie, 

a Wiktoria Labuda zajęła II miejsce i reprezentowała naszą szkołę 

w etapie powiatowym konkursu. B.Lejk 

• W grudniu 2021r. odbył się konkurs logopedyczny „Bombka 

logopedyczna”. Skierowany był on do uczniów klas 0–3, objętych  

w bieżącym roku szkolnym terapią logopedyczną. Celem konkursu 

było: upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność 

językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie 

umiejętności plastycznych. Wyniki konkursu: I miejsce: Nikola 

Rompa kl. 2b, Nikola Stencel kl. 0b, II miejsce: Nikola Domaros 

kl. 0b, Zuzanna Rawlik kl. 2a, Igor Stencel kl. 2a, III miejsce: 

Maja Rawlik kl. 2a. D.Kuczkowska 

• 14.12.2021r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. ,,Moje 

Drzewko Bożonarodzeniowe”, na który wpłynęło mnóstwo, bo aż 

700 prac plastycznych. Laureatem został uczeń Ignacy Słowy kl. 1b. 

A.Walkusz 

• 14.01.2022r. w Przyjaznej Szkole odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego z języka angielskiego „Our Picture 

Dictionary” Spośród 12 uczestników z naszej szkoły 2 otrzymało 

wyróżnienie: Laura Stencel kl. 4a i Marcelina Wolska kl. 1b. 

J.Wójcik 

• 17.01.2022r. odbył się w bibliotece Szkolny Konkurs Kaligraficzny 

dla uczniów klas I oraz III o tytuł „Mistrza Pióra”. Zadaniem 

uczniów było staranne i bezbłędne przepisanie fragmentu lektury. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. S.Miszk, A.Stark, 

A.Woźniak 

 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

• 16.11.-16.12.2021 r. uczniowie kl. 4b brali udział w innowacyjnym 

projekcie pt. ,,Views from my hometown”. Uczniowie w ramach 

projektu poznali słownictwo związane z przyrodą i kulturą. 

Zwiedzali historyczne miejsca w Gowidlinie, a następnie tworzyli 

kartki świąteczne w oparciu o tematykę projektu. A.Kuchta 

• 10-17.01.2022r. organizowany był Projekt Edukacyjny ,,Tydzień 

bajek polskich – edycja III”. Celami projektu było: promowanie 

polskich legend wśród dzieci i ich rodziców oraz współpraca  

z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi 

jednostkami biorącymi udział w projekcie na terenie Polski oraz 

rozwijanie twórczej inwencji dzieci, budzenie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie fantazji dzieci czy przekazywanie wartości 

moralnych. P.Grzenkowicz 

 



WYDARZENIA: 

• 10.11.2021r. odbyły się w oddziałach przedszkolnych obchody 

Uroczystości Odzyskania Niepodległości. Przybliżono dzieciom 

znaczenie obchodzonego święta oraz symboli narodowych. Aby 

podkreślić doniosłość tego dnia dzieci były ubrane na galowo. 

A.Błaszkowska, P.Grzenkowicz 

• 18.11.2021r. grupę dzieci 5-letnich odwiedził pan Maciej, który jest 

społecznikiem i muzykiem kaszubskim. Podzielił się z nami wiedzą 

na temat kultury i języka kaszubskiego, zaprezentował stroje 

kaszubskie, ale przede wszystkim zaprezentował niektóre 

instrumenty kaszubskie. A. Błaszkowska 

• 18.11.2021r. odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym 

rodzice mieli możliwość zakupić własnoręcznie wykonane kartki 

świąteczne, ozdoby i stroiki bożonarodzeniowe. Środki 

zgromadzone z kiermaszu, zostały przeznaczone na doposażenie 

świetlicy. I.Ziegert 

• 19.11.2021r. w oddziałach przedszkolnych odbył się Dzień 

Życzliwości. Przedstawiono dzieciom postawę godną naśladowania, 

dzieci dowiedziały się, co oznacza być empatycznym i miłym.  

Na zajęciach przeprowadzono doświadczenie (Spacer po szkole), 

który miał na celu sprawdzenie reakcji ludzi na miłe słowa 

skierowane w ich stronę. A.Błaszkowska, P.Grzenkowicz 

• 25.11.2021r. w oddziałach przedszkolnych odbył się Dzień 

Pluszowego Misia. Stworzono sytuację sprzyjającą kontaktowi  

z literaturą dziecięcą, integrowanie społeczności przedszkolnej. 

Dzieci kształtowały umiejętność szanowania zabawek. 

P.Grzenkowicz 

• 05.12.2021r. podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego  

w Sierakowicach, odbył się Gminny Przegląd Zespołów 

Kolędniczych. Z naszej szkoły zaprezentowały się dwie grupy z klas 

starszych.. Klasy 6 przygotowały widowisko „Herody”, a klasy 7-8 

„Gwiôzdkã z Gòwidlëna”. B.Lejk 

• 06.12.2021r. – naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wszyscy 

nasi uczniowie otrzymali różnego rodzaju słodkości. Serdecznie 

dziękujemy Radzie Rodziców i Sołtys Gowidlina za obdarowanie 

prezentami uczniów naszej szkoły. A.Stark 

• 06-17.12.2021r. uczniowie kl. 5a i 6-7 na lekcjach informatyki 

przygotowywali kartki świąteczne dla rodziny, przyjaciół  

i okolicznych instytucji, a następnie je wysłaliśmy. Uczniowie 

własnoręcznie wypisywali kartki stworzonymi przez siebie 

życzeniami. Przedsięwzięcie miało na celu przypomnienie uczniom 

zanikającej tradycji wysyłania kartek i uwrażliwienia ich na to, że 

zamiast uciekać się do elektroniki i wysyłania sms-ów można też w 

tradycyjny sposób złożyć życzenia bliskim. Dodatkowo uczniowie 

przypomnieli sobie zasady wypisywania kartek i ich adresowania. 

W.Masowa 

• 13.12.2021r. w grupie dzieci 4-letnich odbył Dzień wałkowania, 

wyrabiania, pieczenia i ozdabiania pierników. Dzieci zapoznały się 

z: tradycjami i zwyczajami świątecznymi oraz sztuką 

przygotowywania pierników. Dzieci nauczyły się, że gotować mogą 

tylko i wyłącznie z osobą dorosłą. Podczas zajęć rozwijały się  

u dzieci zdolności kulinarne oraz ich kreatywność. P.Grzenkowicz 

• 14.12.2021r. odbyła się już tradycyjna Wigilia Kaszubska dla 

wszystkich uczniów uczęszczających na język kaszubski. Podczas 

spotkania wystąpiły klasy 2 i 3 w krótkich śpiewanych jasełkach, 

a klasy 7 i 8 rozweseliły występem Gwiôzdczi z Gòwidlëna. 

Nauczyciele języka kaszubskiego serdecznie dziękują rodzicom za 

przygotowanie strojów dla klas młodszych oraz upieczenie 

przepysznych ciast – Bóg zapłać. B.Lejk 

• 14.01.2022r. w grupie dzieci 5-letnich odbyło się spotkanie  

z leśniczym panem Mirosławem. Została przybliżona dzieciom 

praca leśniczego. Dzieci wykonywały cztery zadania zlecone 

przez leśniczego. A.Błaszkowska 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

• W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025 nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 złożyła 

wniosek i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 15.000 zł. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ma na celu 

przeciwdziałanie zjawisku spadania poziomu czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. Realizacja programu oparta jest na 

współdziałaniu dwóch Ministerstw: Kultury i Edukacji. 

Priorytetami programu są m. in.: zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz 

inwestycje w infrastrukturę bibliotek. Zbiory naszej biblioteki 

powiększą się o nowości czytelnicze i wyposażenie zakupione z 

dotacji. Jednocześnie w szkole oraz bibliotece kontynuowane będą 

działania propagujące czytelnictwo. S.Miszk, A.Stark, A.Woźniak 

• Dziękujemy Fundacji Energa za uzyskane wsparcie finansowe  

w kwocie 30.000 zł. Dzięki tej pomocy udało nam się zakupić 

nowoczesny sprzęt multimedialny, w postaci monitorów 

interaktywnych i zestawów komputerowych, który służyć będzie 

rozwojowi kompetencji cyfrowych, językowych i czytelniczych 

dzieci i uczniów naszej szkoły. S.Miszk, A.Stark 

• Z inicjatywy Rodziców naszej szkoły zostały zainstalowane  

2 dystrybutory wody pitnej. Zakup został sfinansowany przez 

Radę Rodziców i sponsorów. Cała społeczność szkoły wyraża 

wdzięczność za ten bardzo pożyteczny gest. Dziękujemy 

Rodzicom, Radzie Rodziców w tym przewodniczącej Pani Anecie 

Tomeczkowskiej, Sponsorom i Panu Karolowi Dawidowskiemu 

za podłączenie dystrybutorów do instalacji hydraulicznej. 

B.Piotrowska, 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.  
Prosimy śledzić na bieżąco informacje na naszej stronie internetowej. 

 

DODATKOWE DNI WOLNE: 
 02.05.2022r. (poniedziałek), 24.05.2022r. (wtorek), 25.05.2022r. 

(środa), 26.05.2022r. (czwartek), 17.06.2022r. (piątek) 
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ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 
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www.gowidlino.edu.pl 
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