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ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
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 

05-06.05.2022r. – Test Umiejętności Trzecioklasisty 

09.05.2022r. – Dzień Unii Europejskiej 

18.05.2022r. – Dzień Patrona Szkoły 

24 - 26.05.2022r. – Egzamin ósmoklasisty 

maj 2022r. – Dzień Matki 

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: 

• 10.03.2022r. gminne eliminacje XX Konkursu Wiedzy  

o Regionie. Wyniki: I miejsce zajął Marcel Konkel 7b, Wiktoria 

Labuda 8b – wyróżnienie. B.Lejk 

• 22.03.2022r. rozstrzygnięto X Wojewódzkiego Konkursu 

Plastyczny  Baśnie i legendy kaszubskie, w kategorii klas IV-VI - 

Amelia Stolc 6b zajęła IV miejsce. B.Lejk 

• 22.03.2022r. rozstrzygnięto X Wojewódzki Konkurs Wiedzy  

Baśnie i legendy kaszubskie, w kategorii klas IV-VI wyróżnienie: 

Marcelina Formela 4a i Aleksandra Rompa 5a; w kategorii klas 

VII- VIII wyróżnienie Marcelina Wiśniewska 7b . B.Lejk 

• 22.03.2022r. uczniowie klas 1-6 wzięli udział w Powiatowym 

Konkursie Języka Angielskiego Draw a Word. Konkurs polegał 

na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranego 

słowa w języku angielskim. K.Gilmajster-Szymikowska 

• 05.04.2022r. odbyło się wręczenie nagrody dla uczennicy kl. 4b 

Weroniki Dawidowskiej, która uzyskała wyróżnienie  

w Gminnym Konkursie Z rodziną po kaszubsku. Celem 

konkursu jest krzewienie i popularyzacja języka kaszubskiego 

wśród dzieci i młodzieży. B.Lejk 

• Uczniowie klas 1-4 wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie 

Symbole Wielkiej Brytanii. Uczestnicy wykonali prace 

plastyczne, które przedstawiają dowolny „symbol” krajów 

należących do UK: osobę, rzecz, miejsce, tradycję. K.Gilmajster-

Szymikowska 

 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

• W okresie od października do listopada 2021 r. dzieci  

z oddziałów przedszkolnych oraz klasa 5a wzięli udział  

w projekcie BohaterON w Twojej Szkole 2021, który jest częścią 

ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – 

włącz historię! Kampania ta ma na celu upamiętnienie  

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także 

promocję historii Polski XX wieku oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych. W marcu otrzymaliśmy podziękowania  

i pamiątkowy dyplom za udział w akcji BohaterON w Twojej 

Szkole. M.Wolska-Rychert 

• Po raz kolejny nasza szkoła otrzymała Złoty Certyfikat Jakości 

Kształcenia Języka Angielskiego w uznaniu skutecznego 

wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki 

słownictwa Insta.Ling w zimowym semestrze roku szkolnego 

2021/2022. K.Gilmajster-Szymikowska 
• W roku szkolnym 2021/2022 w klasach 0a i 0b prowadzone są 

zajęcia szachowe w ramach projektu Polskiego Związku 

Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole i Przedszkolu. Szachy 

są znakomitym narzędziem w nauce abstrakcyjnego myślenia. 

A.Stark 

 

WYDARZENIA: 

• 30.01.2022r. odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Kwestę na terenie Gowidlina przeprowadzili uczniowie 

klas 8 z naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Mieszkańcy 

Gowidlina ofiarowali do puszek kwotę 1.700,76 zł. W tym roku 

datki z kwesty przekazane zostały na zakup sprzętu dla zapewnienia 

najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

A.Błaszkowska  

• 09.02.2022r. we wszystkich grupach przedszkolnych 

obchodziliśmy Dzień Pizzy. Tego dnia nasze sale zamieniły się  

w prawdziwe, włoskie pizzerie. Przedszkolaki tym razem wcieliły 

się w rolę kucharzy i przygotowały własnoręcznie zrobioną pizzę. 

E.Kwidzińska 
• 11.02.2022r. z okazji Walentynek, w naszej szkole została 

przeprowadzona akcja biblioteczna w ramach programu NPRCz 

promująca czytelnictwo Zakochaj się w lekturze, podczas której 

uczniowie mogli wypożyczyć książki na ferie, a małą atrakcją była 

możliwość wylosowania drobnego upominku dla siebie. Poprzez 

organizowanie takich akcji pragniemy zachęcać dzieci do czytania, 

które przynosi wiele korzyści. A.Woźniak 
• 11.02.2022r. obchodziliśmy Święto Zakochanych, ale to świetna 

okazja do świętowania nie tylko dla par. To także znakomity 

moment do celebrowania wspólnie z dziećmi w przedszkolu, dla 

których walentynki stanowią niezwykłą i ciekawą atrakcję.  

W grupach przedszkolnych tego dnia dzieci dowiedziały się na 

czym polega święto miłości, jakie jest jego znaczenie i dlaczego 

warto je obchodzić. Odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci 



między innymi wykonywały walentynki dla rodziców, dziadków lub 

bliskich przyjaciół. Nie obyło się również bez pysznego 

poczęstunku. A.Błaszkowska 
• Grupa 5-latków Myszki świętowała w nietypowy sposób Dzień 

Kobiet. Odbyła się wiosenna rewia mody dla dziewczynek, 

natomiast chłopcy tego dnia pełnili zacną rolę Jury. A.Błaszkowska 
• Poczta walentynkowa w naszej szkole z okazji święta 

zakochanych – kartki przesłane drogą elektroniczną podczas ferii 

zimowych. M.Kostuch 
• 10.03.2022r. do przedszkola zawitał olbrzymi dinozaur T-Rex. 

Pojawił się również tajemniczy plecak, w którym był list i różne 

przedmioty. Dzieci zapoznały się z pracą paleontologa. 

A.Błaszkowska 
• 15.03.2022r. już po raz trzeci nasza szkoła była organizatorem 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II. W tym 

roku konkursowi przyświecało hasło: Jan Paweł II Człowiek 

wielkiej miłości i pokory. Człowiek niezwykły – prawdziwie święty. 

W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z 12 szkół 

województwa pomorskiego, łącznie 109 osób. Do ścisłego finału 

konkursu zakwalifikowało się 7 uczniów. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem objęli: Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy 

Sierakowice. Laureaci I, II i III miejsca uzyskali również 2 punkty 

w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Finał konkursu swoją 

obecnością zaszczycili Pani Kurator i Pan Wójt. A.Stark 

• 17.03.2022r. Celebrowaliśmy Dzień Świętego Patryka w naszej 

szkole. Mieliśmy okazję dowiedzieć się nieco więcej o kulturze, 

historii i zwyczajach Irlandii i poćwiczyć język angielski. 

K.Gilmajster-Szymikowska 
• 21.03.2022r. dzieci z oddziału przedszkolnego przywitały Wiosnę. 

Do dnia powitania przygotowywały się małe i duże, młodsze  

i starsze przedszkolaki. Dzieci od kilku dni uczyły się piosenek, 

tańców, nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących 

pierwszych zwiastunów wiosny. W salach zazieleniły się kąciki 

przyrody. Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją 

do tego, by przybliżyć dzieciom jak wielkie bogactwo niesie ze sobą 

budząca się do życia przyroda. A.Błaszkowska 
• Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole przebiegł pod hasłem No 

backpack day czyli dzień bez plecaka. Uczniowie również ubrani 

byli w kolorowe stroje. K.Gilmajster-Szymikowska 
• 21.03.2022r.-25.03.2022r. w naszej szkole odbył się Tydzień 

zawodów, którego celem było budowanie wiedzy uczniów o świecie 

społecznym, zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów, zwrócenie 

uwagi na wartość pracy ludzkiej, zapoznanie uczniów z atrybutami 

charakterystycznymi dla danego zawodu, organizowanie sytuacji 

sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy  

i związane z nimi pojęcia, doskonalenie umiejętności pracy – 

indywidualnej, w parach i w grupach, rozwijanie umiejętności 

argumentowania swojego wyboru, zapoznanie z ofertą szkół 

ponadpodstawowych. W ramach zorganizowanego Tygodnia 

zawodów uczniowie wykonali prace na temat Mój wymarzony 

zawód. Wzbogacili swoją wiedzę na temat popularnych zawodów, 

poznali także najbardziej oryginalne zawody świata. A.Bladowska 
• 02.04.2022r. odbyły się warsztaty z ceramiki, które prowadził 

nasz miejscowy ceramik. W zajęciach wzięły udział dzieci 

uczęszczające na język kaszubski z kl. 1-3. Wszyscy uczniowie 

mogli wykonać dla siebie gliniany dzbanek, skarbonkę lub 

zajączka. B.Lejk, J.Wenta 
• Uczniowie uczęszczający na świetlicę wykonali gazetkę szkolną 

przedstawiającą swoje wsparcie dla obywateli Ukrainy. Dzieci 

poznały znaczenie idei Zero Waste – zero marnowania, styl życia, 

zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej 

odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Wspólnie 

z nauczycielami przygotowali pracę na kiermasz Wielkanocny. 

Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na 

doposażenie świetlicy. W.Jażdżewska 
 

WYCIECZKI: 

• 15.03.2022r. klasa 7b wraz z wychowawcą wybrała się na 

rekreacyjno-relaksującą wycieczkę do Kościerzyny. Wycieczka 

miała na celu wdrażanie do rekreacji w czasie wolnym, wpajanie 

zasad fair play, współpracę koleżeńską oraz integrację 

społeczności klasowej. K.Gilmajster-Szymikowska 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

• 30.12.2021r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 

najlepszych absolwentów szkół podstawowych gminy 

Sierakowice, którzy wyróżnili się w nauce języka kaszubskiego. 

Wśród nagrodzonych była również nasza absolwentka Monika 

Wenta, która mogła poszczycić się wieloma sukcesami  

w konkursach regionalnych. B.Lejk 

• 28.02.2022r. Szkolny Klub Wolontariusza działający przy naszej 

szkole włączył się do akcji #Pomagam Ukrainie. Szkoła 

organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które zostaną 

przekazane do Punktu zbiórki produktów i środków dla 

potrzebujących Ukraińców w Sierakowicach, ul. Brzozowa 6. 

• 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 

83-341 Gowidlino 

tel. 58 685-65-55 

www.gowidlino.edu.pl 

zsgowidlino@wp.pl  
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