
WYCIECZKI: 

 27.03.2019r. uczniowie klasy 5a pojechali na kręgle. Celem wyjazdu 

była integracja. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. 

Współzawodnictwo podczas gry okazało się świetną formą spędzania 

czasu wolnego. A. Kuchta 
 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

 W październiku 2018r. dzieci z klas 0b i 0c brały udział w projekcie 

BohaterON – włącz historię! Kartka dla Powstańca. Jest to 

ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego poprzez wysyłanie im kartek. Projekt ma edukować 

Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie 

tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować 

wrażliwość społeczną. Dnia 27.03.2019r. otrzymaliśmy 

podziękowanie za udział w kampanii! M. Wolska – Rychert  

 Uczniowie klasy 3 A gimnazjum oraz część osób z klasy 8 bierze 

udział w projekcie e-Twinning pt. Postkarten – Ostern. Nasi 

uczniowie przygotowują barwne kartki pocztowe dla uczniów z Litwy 

i Austrii. Projekt jest realizowany w języku niemieckim. Celem 

projektu jest poszerzenie umiejętności językowych oraz usprawnienie 

procesu kształcenia poprzez wykorzystanie atrakcyjnych form 

kształcenia zarówno dla uczniów zdolnych, jak i mających trudności 

w nauce. A. Kuchta 

 1.03.2019r. – 30.06.2019r. – nasza placówka bierze udział w drugiej 

edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna Nasza 

Polska Cała. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Burmistrz Aleksandrowa 

Łódzkiego, Centrum Edukacyjne: Bliżej Przedszkola, Telewizja 

Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy: Rokiczanka. Projekt 

Edukacyjny jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 

rocznicę Odzyskania Niepodległości. M. Wolska - Rychert 
 

WYDARZENIA: 

 W dniach 22 – 27.02.2019r. realizowaliśmy 3 edycję polsko-

niemieckiej wymiany młodzieży. Tym razem młodzież z naszej 

szkoły udała się do Unny w Niemczech. Każde międzynarodowe 

spotkanie odbywa się pod innym hasłem, temat tegorocznego projektu 

brzmiał Kulinarna podróż do Zagłębia Ruhry. W wymianie wzięło 

udział 14 uczniów. Celem wymiany było poszerzenie umiejętności 

komunikowania się w językach obcych oraz poznanie kultury innego 

kraju przez pryzmat sztuki kulinarnej. A. Kuchta 

 Nasza szkoła przystąpiła do akcji Rowerowy Maj, kampanii 

promującej aktywny tryb życia wśród uczniów i pracowników szkoły. 

Każdy uczeń klas 6 – 8 i pracownik szkoły, który w maju dotrze na 

lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, czy rolkach 

otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat. 

Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są 

atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne 

na stronie internetowej szkoły w zakładce Rowerowy Maj. J. Wójcik 
 

KONKURSY: 

 W bibliotece szkolnej znajduje się gazetka informacyjna – Tak 

czytamy! Prezentuje ona czytelnictwo uczniów poszczególnych klas  

w ostatnich trzech latach szkolnych. Obserwuje się znaczny wzrost 

czytelnictwa w ostatnich dwóch latach – gratulujemy! Zachęcamy do 

analizy i wyciągania wniosków. K. Dyszer, S. Miszk, A. Stark 

 W lutym 2019r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy  

o Regionie. W kategorii klas 4 – 6 nasze uczennice, z kl. 6a, okazały 

się najlepsze. I miejsce zajęła Patrycja Dawidowska, II miejsce 

Monika Wenta, a III miejsce Klaudia Rychert. W kategorii klas 7 – 

8 i 3 gimnazjum, nasza uczennica kl. 7 a Marta Mielewczyk zajęła 

III miejsce. B. Lejk 

 W lutym w bibliotece szkolnej prowadzona była Misja – książka! 

Celem przedsięwzięcia było zachęcenie do czytania szczególnie 

uczniów, którzy rzadko zaglądają do biblioteki. Efekty w postaci 

wystawy można oglądac na korytarzu przed biblioteką. 

 W marcu biblioteka zachęca do czytania pod hasłem – Książka na 

wiosnę! K. Dyszer, S. Miszk, A. Stark 

 06.03.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyły 

się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. 

Recytowano utwory polskich poetów. Nasze uczennice Zuzanna 

Pasławska z klasy 3a oraz Dominika Mielewczyk – Bojanowska  

z klasy 2b zdobyły ex aequo wyróżnienie w kategorii klas 1 – 3. Jest 

to ogromny sukces, gdyż uczniowie klas najmłodszych zaprezentowali 

naprawdę wysoki stopień interpretacji poezji. Uczennicom 

gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! E. Kwidzińska 

 11.03.2019r. odbył się VI Międzyszkolny Przegląd Piosenki w Języku 

Angielskim. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa  

w Mojuszu. Tematem tegorocznego konkursu były utwory z lat 90. 

XX wieku. Komisja przyznała III miejsce Amelii Jędyczce, Mai 

Woźniak z klasy 3a, Kornelii Tesmer z klasy 5c w kategorii klas  

3-6 SP. A. Kuchta 

 20.03.2019r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy dla 

uczniów klas 1 – 3, którego głównym celem jest rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych dzieci. Jak co roku czytelnicy wykazali 

się świetną znajomością baśni, jury miało duży problem  

z wyłonieniem zwycięzców w klasie 2, dlatego też 21.03. odbył się 

drugi etap tegoż konkursu. Tegorocznymi laureatami zostali: Marta 

Czapiewska, Tomasz Formela, Marcelina Formela z klasy 1a; 

Aleksandra Rompa, Hubert Gangalewski, Tomasz Wiśniewski, 

Katarzyna Stolc, Dominika Mielewczyk-Bojanowska, Hubert 

Choszcz, Zofia Sobisz z klas 2a i 2b; Alicja Korda, Zuzanna 

Pasławska z klasy 3a oraz Amelia Stolc z klasy 3b. Uczennice: 

 

NAUCZYCIELE: 
Stark Aleksandra 
Piotrowska Bernadeta 
 

 
Bladowska Agnieszka  
 
Błaszkowska Agnieszka 
 
Brzeska Wioletta 
Dyszer Alicja 
Dyszer Kinga 

Gilmajster – 
Szymikowska Karolina 
Grucza Ewa 
Jakubek Łukasz 
 
Kostuch Maria 
 
Ks. Knut Leszek 

Kuchta Alicja 
Kuczkowska Dominika 
 
Kwidzińska Edyta 
 
Labuda Lucyna 
Lejk Bożena 
 

Ks. Leszczyński Marcin 
Maszke Wioletta 
Miotk – Płotka Anna 
Miszk Sylwia 
Neubauer Joanna 
 
Rompa Elżbieta 
Salamon Barbara 
Stahlke Lidia 

Staszek Paweł 
Stefanowska – 
Koszałka Natalia 
Syldatk Roksana 
Tandek Dorota 
Walkusz Alicja 
Wenta Adela 
Wenta Janina 

 
Witka Iwona 
Wolska – Rychert 
Maria 
Woźniak Aneta 
 
Wójcik Jolanta 
 

Wójtowicz Adriana 
  

 
 

 

 
dyrektor – rewalidacja, biblioteka  
wicedyrektor – matematyka, zajęcia 
wyrównawcze 

 
wychowanie przedszkolne, zajęcia  
z ppp, doradztwo zawodowe 
wychowanie przedszkolne, zajęcia 
regionalne, rytmika, świetlica 
język polski, zajęcia z ppp 
pedagog szkolny 
edukacja wczesnoszkolna, biblioteka 

język angielski 
 
język polski, rewalidacja 
wychowanie fizyczne, gimnastyka 
korekcyjna 
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, 
technika 
religia 

język angielski, język niemiecki 
wychowanie przedszkolne, zajęcia 
regionalne, rytmika, logopedia 
edukacja wczesnoszkolna, język angielski, 
zajęcia z ppp, świetlica 

edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
historia, język kaszubski, historia  
i kultura Kaszubów 

religia 
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
matematyka, informatyka 
biblioteka 
historia, wiedza o społeczeństwie, 
wychowanie do życia w rodzinie 
religia, świetlica 
geografia, przyroda 
język polski, historia, zajęcia wyrównawcze 

wychowanie fizyczne 
nauczyciel wspomagający, rewalidacja  
 
matematyka, fizyka 
świetlica, technika, plastyka 
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja 
biologia, chemia, informatyka 
edukacja wczesnoszkolna, język kaszubski, 

zajęcia z ppp, zajęcia regionalne, świetlica 
wychowanie przedszkolne 
wychowanie przedszkolne, zajęcia 
regionalne, rytmika, rewalidacja, logopedia 
nauczyciel wspomagający, rewalidacja, 
świetlica  
język angielski, edukacja dla 
bezpieczeństwa 

psycholog 



Marta Czapiewska, Aleksandra Rompa, Alicja Korda w nagrodę 

wzięły udział w wyjeździe do Jump City w Lęborku. Sponsorem był 

Gminny Klub Sportów Wodnych Kilwater w Gowidlinie, natomiast 

sponsorem pozostałych nagród była Energa. L. Labuda 

 23.03.2019r. w Luzinie odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy  

o Kaszubach i Pomorzu. Jest on wielkim sprawdzianem 

odzwierciedlającym aktualny stan wiedzy młodzieży na temat 

kaszubszczyzny. Naszą szkołę reprezentowały: Patrycja Dawidowska, 

Klaudia Rychert i Monika Wenta. Gowidliński zespół w gronie około 

60 uczestników wykazał się ogromną wiedzą i w zmaganiach  

z trudnymi pytaniami osiągnął wspaniały wynik: Monika Wenta 

zajęła II miejsce, natomiast Patrycja Dawidowska uplasowała się 

na V miejscu. A. Stark 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Ubezpieczenie uczniów - Ochroną ubezpieczeniową objęte są 
zdarzenia w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. Szkodę można 
zgłosić na 2 sposoby: telefonicznie dzwoniąc pod numer: 22 5752525, 
albo przez formularz na stronie 
https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ Szczegółowe 
informacje znajdują się na naszej stronie internetowej. A. Stark 

 Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych  
i ponadgimnazjalnych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 

przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok 

szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych  
i ponadgimnazjalnych. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym 
terminy egzaminów i sposób punktowania znajduje się na naszej 
stronie internetowej. Proszę, aby zapoznali się Państwo z tymi 
informacjami. 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 

 Dla chętnych uczniów w szkole odbywają się:  

zajęcia taneczne – poniedziałek godz. 14.25 – 15.10, 
zajęcia akordeonowe – czwartek godz. 17.30 – 19.00 

 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 

 Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na Najbardziej 
COOLturalną klasę, którego celem jest: wdrażanie do zdrowej  

i twórczej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair – play, rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych, aktywizowanie uczniów do pracy na 
rzecz klasy i szkoły, kształtowanie umiejętności twórczego 
współdziałania w zespole, rozwijanie kultury osobistej, rozwijanie 
zainteresowań uczniów. Wyniki ogłoszone zostaną w maju 2019r. 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w II półroczu: 
10.04.2019r., 11.04.2019r., 12.04.2019r., 02.05.2019r. 

 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA I PRACY 

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE 

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019: 
 

Nagrodę im. Jana Pawła II otrzymali: 
kl. 4a Jakub Bronk, Agnieszka Mikielewicz,  
kl. 4b Cezary Dawidowski, Oliwia Gańska, Nikola Jażdżewska, Kinga 
Smentoch, Bartosz Wiśniewski,  
kl. 5a Kornelia Cybula, Patryk Dawidowski, Barbara Formela, Anna 
Miszk, Weronika Rylińska,  
kl. 5b Milena Bigus, Natalia Bronk, Adela Choszcz, Anastazja Dyszer, 

Wiktoria Labuda,  
kl. 5c Magdalena Choszcz, Alan Jędryczka, Judyta Mielewczyk, Kinga 
Parasińska, Oliwia Ulanowska,  
kl. 6a Monika Brzeska, Patrycja Dawidowska, Dominika Keller, Oliwia 
Labuda, Joanna Tandek, Monika Wenta,  
kl. 6b Błażej Cyman, Maciej Massowa, Dominika Sobisz,  
kl. 7a Alicja Antosik, Artur Bać, Marta Bladowska, Amelia Choszcz, 
Kacper Dawidowski, Amelia Formela, Marta Mielewczyk,  

kl. 7b Katarzyna Formela, Dominika Mikielewicz,  
kl. 8 Anna Okuniewska, Wiktoria Rylińska, Kinga Sobisz, Dawid 
Woźniak  

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: 
kl. 4a – Marcel Konkel  
kl. 4b – Marcelina Wiśniewska  
kl. 5a – Kornelia Cybula  
kl. 5b – Adela Choszcz      

kl. 5c – Alan Jędryczka  
kl. 6a – Monika Wenta  
kl. 6b – Maciej Massowa  
kl. 7a – Marta Mielewczyk  
kl. 7b – Dobrosława Rompa 
kl. 8 – Marta Syldatk 
kl. 3A – Joanna Pioch  
kl. 3B – Tomasz Tesmer  

 

Wyróżnienie „NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA” otrzymała: 

Joanna Pioch – kl. 3A 
 

Tytuł „NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA” uzyskali: 
Dorota Wenta–kl.1b, Weronika Rylińska–kl.5a, Barbara Choszcz–kl.3B 

 

12.03.2019r. uczniowie naszej szkoły, którzy osiągnęli w pierwszym 

półroczu najlepsze wyniki nauczania i zachowania, udali się w 

ramach Nagrody Dyrektora Szkoły do siedziby TVP S.A. Oddział w 

Gdańsku. Dzięki wycieczce uczniowie zobaczyli jak wygląda praca 

w telewizji „od kuchni ”, podstawowym celem wizyty w TVP było 

zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy dziennikarza 

telewizyjnego, funkcjonowaniem mediów publicznych oraz 

infrastrukturą ośrodka medialnego. Mamy nadzieję, że dała im ona 

również sposobność do odkrycia być może nowych pasji i związania 
swojej przyszłości właśnie z mass mediami. A. Stark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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