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KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

  
21.11.2021r. – Światowy Dzień życzliwości i pozdrowień 

24.11.2021r. – Andrzejki 

listopad 2022r. – Kiermasz Bożonarodzeniowy 
listopad 2022r. – Próbny egzamin siódmoklasisty i ósmoklasisty 

02.12.2022r. – Dzień Górnika 

05.12.2022r. – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 
06.12.2022r. – Spotkanie z Mikołajem 

08.12.2022r. – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Dzień Obrony Praw 

Dziecka 
12 – 16.12.2022r. – Tradycje bożonarodzeniowe na Kaszubach 

21.12.2022r. – Wigilie klasowe 

21.12 2022r. – Jasełka – podzielmy się dobrym słowem 
23 – 31.12.2022r. – Zimowa przerwa świąteczna 

12.01.2023r. – konsultacje z rodzicami  

16-29.01.2023r.- Ferie zimowe 

31.01.2023r. – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

31.01.2023r. – Zakończenie I półrocza 2022/2023 

styczeń 2023r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
styczeń 2023r. – Choinka noworoczna 

04.02.2023r. – Dzień Babci i Dziadka 

07.02.2023r. – Dzień bezpiecznego internetu 
09.02.2023r. – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

14.02.2023r. – Święto zakochanych 

luty 2023r. – Zabawa karnawałowa 
03.03.2023r. – Ogólnopolski Dzień Dentysty 

08.03.2023r. – Międzynarodowy Dzień Kobiet 

14.03.2023r. – Międzynarodowy Dzień Liczby Pi 
14.03.2023r. – IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II 

21.03.2023r. – Dzień samorządności – powitanie wiosny 

20 – 24.03.2023r. – Ogólnopolski Tydzień Kariery 
27.03 – 05.04.2023r. – Wystawa poświęcona Patronowi Szkoły 

30.03.2023r. – konsultacje z rodzicami 

marzec 2023r. – Kiermasz Wielkanocny 
marzec 2023r. – Turniej Wiedzy Pożarniczej 

03 – 05.04.2023r. – Rekolekcje wielkopostne 

06-11.04.2023r. – Wiosenna przerwa świąteczna 
21.04.2023r. – Dzień Ziemi 

24.04.2023r. – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

28.04.2023r. – 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
kwiecień 2023r. – wymiana polska – niemiecka 

kwiecień 2023r. – akcja charytatywna Żonkil 

09.05.2023r. – Dzień Unii Europejskiej 

18.05.2023r. – Dzień Patrona Szkoły 

23- 25.05.2023r. – Egzamin ósmoklasisty 

maj 2023r. – Dzień Matki 
maj 2023r. – Test Umiejętności Trzecioklasisty 

maj 2023r. – egzamin na kartę rowerową 
maj 2023r. – Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

01.06.2023r. – Dzień Dziecka i Sportu 

12.06.2023r. – konsultacje z rodzicami 
czerwiec 2023r. – Turniej wiedzy pożarniczej „Bezpieczne życie” 

23.06.2023r. – Pożegnanie absolwentów 

23.06.2023r. – Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
Całoroczna zbiórka nakrętek, baterii i zużytego sprzętu elektronicznego 

Całoroczny Szkolny Konkurs DUOLINGO 

 

WYCIECZKI: 

• 30.09.2022r. ucz. kl. 6a,b wraz z opiekunkami p. A. Wenta, A. Błaszkowską  

i A. Woźniak uczestniczyli w wycieczce do Multikina w Słupsku na film pt. 
Johnny. Film ten jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, rzeczywistość 

przedstawiona z perspektywy podopiecznego ks. Jana Kaczkowskiego.  

A. Woźniak 

• 05.10.2022r. ucz. kl. 8a,b wybrali się na trzydniowy biwak do Białogóry nad 

morzem. Urządziliśmy m.in. wieczór filmowy, zdobyliśmy Wydmy 
Lubiatowskie, spędziliśmy wieczór przy ognisku. K. Gilmajster-Szymikowska 

KONKURSY: 

• 19.09.–10.10.2022r. I Wojewódzki Konkurs Geograficzny Świat w lapbooku 

pod tegorocznym hasłem Weekendowa wyprawa. Każda szkoła mogła złożyć 
na konkurs maksymalnie dwie prace wykonane indywidualnie. Zwycięzcami 

zostali W.Bobatów z kl. 5a oraz H.Gangalewski z kl. 6b. A. Woźniak 

• 27.10.2022r. eliminacje szkolnego Konkursu Języka Polskiego. Wzięło w nich 

udział jedenaścioro uczniów z klas 7 i 8. Najlepszy wynik osiągnęły M. Woźniak 

i A. Jędryczka z klasy 7a. L. Stahlke 

• 04.11.2022r. ośmioro uczniów kl. 8b wzięło udział w konkursie historycznym 

organizowanym przez Stowarzyszenie Horyzont w Sierakowicach. Nasza 

drużyna rywalizowała z innymi zarówno w części teoretycznej dotyczącej 
zrywów i powstań narodowych, jak i w części praktycznej polegającej na 

udzielaniu pierwszej pomocy. L. Stahlke 

• 09.11.2022r. w Szkole Podstawowej w Mojuszu odbyły się eliminacje gminne 

konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô. W wyniku eliminacji wyróżnienie zdobyła 

J. Tomeczkowska z kl. 6a, a N. Jażdżewska z kl. 8b zajęła I miejsce i będzie 
reprezentowała naszą szkołę i gminę w etapie powiatowym. B. Lejk 

PROGRAMY, PROJEKTY: 
• 27.09.2022r. 4 uczniów klasy 8b wzięło udział w podsumowaniu projektu  

pt. Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy, realizowanego przez 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Uczniowie 

wzięli udział w konkursie, w warsztatach oraz w wykładzie. K. Gilmajster-

Szymikowska 

• 24.10.–04.11.2022r. – akcja MEiN Szkoła Pamięta. Celem było odwiedzenie  

i porządkowanie grobów osób zasłużonych i cenionych w naszej najbliższej 
okolicy. Nie zapomnieliśmy także o tych bezimiennych i opuszczonych mogiłach 

znajdujących się na naszym cmentarzu parafialnym. B. Lejk, J. Neubauer 

• 10.11.2022r. – akcja MEiN Szkoła do hymnu. Celem było wspólne odśpiewanie 

polskiego hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11.11. A. Stark 

WYDARZENIA: 
• 03.09.2022r. – Narodowe Czytanie 2022. Akcja miała na celu wspólne czytanie 

największych dzieł polskiej literatury, w tym roku Ballad i romansów  

A. Mickiewicza. Nasza szkoła została zaproszona przez Panią Kurator Oświaty 

na statek – muzeum Dar Pomorza w Gdyni. Uczennice kl. 6a A. Rompa  

i A. Ziegert zaprezentowały balladę Rybkę, ilustrując jej treść kamishibai –
teatrzykiem z opowieścią na papierze w środku. W. Brzeska, S. Miszk, L. Stahlke, 

A. Stark, A. Woźniak 

• 15.09.2022r. – Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzień dedykowany dzieciom  

w różnym wieku, zarówno tym w szkołach jak i przedszkolach. Tego dnia na 

dzieci czekało mnóstwo atrakcji i przyjemności. Jest to kolorowe święto pełne 
szczęścia. J. Sominka, M. Wolska 

• 18.09.2022r. – odsłonięcie i poświęcenie obelisku ustawionego w hołdzie 

żołnierzom szwadronu Zdzisława Badochy Żelaznego” 5 – delegacja uczniów 

naszej szkoły i poczet sztandarowy uczestniczyli w tej uroczystości. A. Stark 

• 20.09.2022r. – Dzień Przedszkolaka. Celem było zwrócenie uwagi na to, że od 

wychowania przedszkolnego u dzieci kształtują się wartości, które są ważne  

w późniejszym funkcjonowaniu. J. Sominka, M. Wolska 

• 20.–29.09.2022r. – akcja Sprzątanie Świata pod hasłem Wszystkie śmieci są 

nasze. Głównym celem działań było nie tylko sprzątanie śmieci, ale przede 

wszystkim budzenie odpowiedzialności i troski za otaczające nas środowisko. 



Uczniowie sprzątali obejście szkoły i wybrane rejony Gowidlina oraz prowadzili 

zbiórkę nakrętek plastikowych i baterii. A. Wenta 

• od 19.09.2022r. – Przerwa w bibliotece – uczniowie podczas przerw przychodzą 

do biblioteki, by spędzić kilka minut z książką, relaksują się, wykorzystując do 
tego nowe wyposażenie biblioteki: pufy i kanapy. Czas spędzony w bibliotece  

z rówieśnikami, sprzyja również odbudowywaniu relacji. S. Miszk, A. Stark.  

A. Woźniak 

• 23.09.2022r. – Dzień Spadającego Liścia – w pierwszym dniu kalendarzowej 

jesieni dzieci z oddziałów przedszkolnych obchodziły to nietypowe święto. 

Przesłaniem tego dnia jest radosne powitanie jesieni. M. Wolska  

• 28.09.2022r. – Dzień Jabłka w oddziałach przedszkolnych. Celem było 

zachęcenie dzieci do spożywania jabłek i ich przetworów jako źródło witamin; 
wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się. P. Grzenkowicz 

• 30.09.2022r. – Europejski Dzień Języków Obcych. Celem jest propagowanie 

nauki języków obcych. W naszej szkole uczniowie mogli obejrzeć 

przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów klasy 8b pt. Matylda! 

Następnie uczniowie wzięli udział w zadaniach przygotowanych przez 
nauczycieli językowców w formie stacji dydaktycznych. Uwieńczeniem 

Europejskiego Dnia Języków Obcych był słodki poczęstunek dla wszystkich 

uczniów. K. Gilmajster-Szymikowska 

• 30.09.2022r. – Dzień Chłopaka w oddziałach przedszkolnych – celem było 

wprowadzenie radosnego nastroju wynikającego z zabawy. Uczenie 
nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z rówieśnikami. P. Grzenkowicz 

• 07.10.2022r. – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, jego celem jest lepsze 

zrozumienie zasad kierujących matematyką. Nasi uczniowie chętnie włączyli się 
do działań. Przypomnieli sobie tabliczkę mnożenia podczas zabaw oraz 

konkursów matematycznych doskonale się przy tym bawiąc. Wszyscy chcieli 

zdobyć tytuł Eksperta tabliczki mnożenia. Zdobycie tego tytułu to powód do 
dumy, ale i motywacja do dalszego doskonalenia swojej matematycznej wiedzy. 

Nauka poprzez zabawę zawsze przynosi najlepsze efekty. R. Syldatk 

• 09.10.2022r. – akcja Pola Nadziei 2022 – Dwa Światy – wzięli w niej udział 

członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza. Celem akcji jest zwrócenie uwagi 

uczniów na los osób nieuleczalnie chorych. Pozyskiwanie funduszy na rzecz 
Kartuskiego Hospicjum Caritas. A. Błaszkowska. 

• 10.–14.10.2022r. – Tydzień owocowo – warzywny. Celem było zachęcanie dzieci 

do spożywania owoców i warzyw. Podczas tego tygodnia dzieci poznały smaki 

owoców, po czym mogły stwierdzić, co bardziej im smakuje. Rozwijały swoje 

sprawności kulinarne m.in. wykonywały sok z marchwią i jabłkiem.  
P. Grzenkowicz 

• 11.10.2022r. – Międzynarodowy Dzień Dziewczyn. Święto to nie cieszy się 

jeszcze dużą popularnością, niesie jednak ze sobą istotne przesłanie. Zostało ono 

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 r., by ukazać całemu 

światu, z jakimi trudnościami wciąż zmagają się młode dziewczęta. M. Wolska 

• 20.10.–04.11.2022r. – grupa Sówek prowadziła projekt pn. Hodowla fasoli. 

Celem było poznanie etapów wzrostu roślin. Obserwacja co się dzieje  

z nasionkiem, wyciąganie własnych spostrzeżeń. Poznanie czego nasionko 
potrzebuje do wzrostu. P. Grzenkowicz 

• 27.10.2022r. – Pasowanie na czytelnika - pierwszoklasiści zostali przyjęci w 

poczet czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem było zapoznanie 

uczniów z zasadami panującymi w bibliotece oraz zachęcenie ich do jak 

najczęstszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dzieci zapoznały się ze 
zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z nich. Na zakończenie uczniowie 

złożyli przyrzeczenie. Po uroczystym pasowaniu, każdy nowy czytelnik otrzymał 

dyplom, gratulacje oraz książkę Pierwsze abecadło. A. Woźniak, S. Miszk,  
A. Stark 

• 27.10.–04.11.2022r. – Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem Myślę 

pozytywnie, działam bezpiecznie i aktywnie. Najważniejszym zadaniem było 

uświadomienie uczniom, że życie jest nadrzędną wartością, dlatego należy dbać 

o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne jak i bezpieczeństwo. Podczas tego 

tygodnia dzieci m.in. spotkały się z policjantem. Wychowawcy przez cały 

tydzień prowadzili zajęcia na temat profilaktyki. Tydzień zakończył się 

wycieczką do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie. A. Błaszkowska,  
P. Grzenkowicz 

• 04.11.2022r. – Dzień Postaci z Bajek połączony z przyjęciem w poczet do 

danych grup przedszkolnych. Celem było zwrócenie uwagi na walory 

edukacyjne bajek. Zabawa w gronie rówieśników. P. Grzenkowicz 

• 09.11.2022r. – Dzień jeża – celem było przypomnienie dzieciom, iż jeże to 

zwierzęta chronione. Przy okazji uświadomienie przedszkolakom, że każde 

zwierzątko, czy małe czy duże, ma swoje miejsce w przyrodzie.  

• P. Grzenkowicz  

• 11.2022r. – Projekt na podstawie lektury Akademia pana Kleksa Jana 

Brzechwy. Uczniowie klasy 4a,b na lekcjach języka polskiego 

podsumowujących losy bohaterów ksiązki, pracując w grupach, stworzyli 

imponujące makiety szkoły pana Kleksa. Okazało się, że uczniowie są bardzo 
kreatywni. Zaprezentowane prace wyróżniały się dbałością o detale, były 

estetyczne, różnorodne, dopięte na ostatni guzik. Widać było, że uczniowie 

włożyli w to przedsięwzięcie ogrom pracy, czasu i serca. Makiety były  
w interesujący sposób omawiane przez liderów poszczególnych grup na forum 

klasy. E. Grucza 

• 11.11.2022r. – Gminne obchody z okazji 104. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, wziął w nich udział poczet sztandarowy. 

Uroczystość odbyła się przy Pomniku MB KKP w Sierakowicach, następnie 
przemarsz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Gminy Sierakowice na Mszę Świętą 

do kościoła pw. św. Marcina. A. Stark 

WAŻNE INFORMACJE: 
• We wrześniu 2022r. uczniowie klas 1 i 4 rozpoczęli dodatkowe zajęcia  

z arytmetyki mentalnej ABAKUS. Celem zajęć jest nie tylko szybkie liczenie, 

ale też wspiera logiczne myślenie, pobudza kreatywność czy nieszablonowe 

myślenie. Arytmetyka mentalna stymuluje obie półkule mózgu do rozwoju. 
Pozytywnym „efektem ubocznym” jest lepsza pamięć wizualna i słuchowa 

oraz koncentracja. A. Stark 

• Od października 2022r. wprowadzony został system zabezpieczenia szkoły 

– System Kontroli Dostępu – mający na celu podnieść poziom bezpieczeństwa 

w naszej szkole. Koszty zabezpieczenia wejścia do szkoły i kart dostępu 

zostały całkowicie sfinansowane przez Gminę Sierakowice. A. Stark 

• Świetlica środowiskowa w Borowym Lesie otwarta jest codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. Opiekunowie zapraszają 
do świetlicy mieszkańców i dzieci na następujące zajęcia: odrabianie lekcji – 

samodzielnie bądź z pomocą, tenis stołowy (ping-pong), nauka obsługi 

komputera, pomoc w tworzeniu pism urzędowych i umów. A. Stark 

• Punkt wspierania dzieci i młodzieży Dobre miejsce, który mieści się w naszej 

szkole. Zajęcia mają charakter grupowy i odbywają się we wtorki i czwartki w 
godz. 14.30 – 17.00. Celem świetlicy jest rozwój kompetencji społecznych, 

podopieczni uczą się m.in. jak w bezpieczny sposób nawiązywać relacje, 

poznają swoje mocne strony, rozwijają kreatywność, uczą się odreagowywać 

w sposób konstruktywny nieprzyjemne emocje. A. Stark  

• W tym roku szkolnym kolejna nauczycielka naszej szkoły na wniosek 

Dyrektora i Rady Pedagogicznej została przez Ministra Edukacji i Nauki za 

pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorowana Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej. 12.10.2022r. Pani Alicja Walkusz odebrała to 
odznaczenie. A. Stark  

• Szanowni Rodzice, w naszej szkole jest możliwość spotkania się  

z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów podczas konsultacji oraz  

w dowolnym terminie ustalonym wcześniej z danym nauczycielem.  

A. Stark 

DODATKOWE DNI WOLNE: 
22.12.2022r. (czwartek), 02.05.2023r. (wtorek), 23.05.2023r. (wtorek),  

24.05.2023r. (środa), 25.05.2023r. (czwartek), 26.05.2023r. (piątek),  

09.06.2023r. (piątek) 
 

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO INFORMACJE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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