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dyrektor – biblioteka 
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wychowanie przedszkolne, doradztwo 
zawodowe, terapia pedagogiczna, świetlica 

pedagog szkolny, zajęcia szachowe 

język polski, terapia pedagogiczna , ZRKP, 
edukacja wczesnoszkolna 

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka 

korekcyjna, terapia pedagogiczna 
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język polski 
wychowanie przedszkolne 

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna 
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wychowanie przedszkolne, zajęcia regionalne, 

rytmika, świetlica 

plastyka, muzyka, technika, ZRKI-M 
logopeda szkolny 
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matematyka, informatyka, zajęcia szachowe, 
zajęcia z arytmetyki mentalnej 

biblioteka 

pedagog specjalny, nauczyciel 
współorganizujący, zajęcia z arytmetyki 

mentalnej 

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie 
do życia w rodzinie 

religia 

psycholog szkolny 
religia, świetlica 

wychowanie przedszkolne, świetlica 

język polski, historia, terapia pedagogiczna, 
rewalidacja 

wychowanie fizyczne 
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biologia, chemia, informatyka, język kaszubski 
edukacja wczesnoszkolna, język kaszubski, 

terapia pedagogiczna, świetlica, ZRKE 
wychowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne, zajęcia regionalne, 

rytmika, terapia pedagogiczna, zajęcia 
szachowe, rewalidacja, wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka 

geografia, nauczyciel współorganizujący, 
rewalidacja, biblioteka 

język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, 

ZRKJ 
 

 

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
  

12.01.2023r. – spotkanie 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. – spotkanie 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: 

• 30.11.2022r. – wycieczka Sówek i Pszczółek do Wielkiej Fabryki Elfów 

w Gdańsku. Dzieci brały udział w aktywnościach ruchowych  

i zręcznościowych, rozwijały zagadki logiczne oraz zadanie edukacyjne, 

a to wszystko zachowane w świątecznym klimacie, zbliżających się 

świąt.  Cel: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz integracja 

z grupą. P.Grzenkowicz, E. Kwidzińska 

• 06.12.2022r. – pierwsza wycieczka najmłodszych przedszkolaków do 

Krainy Świętego Mikołaja w Kościerzynie. M. Wolska 

• 16.12.2022r. –  wycieczka do Bytowskiego Centrum Kultury dzieci  

z grup: Biedroneczki, Motylki, Myszki. Dzieci obejrzały fascynujące 

przedstawienie Dzwonnik z Notre Dame, które wprowadziło dzieci do 

świata sztuki, rozwijało wyobraźnię. E. Konkel, M. Wolska-Rychert,  

A. Bladowska 

 

KONKURSY: 

• 19.11.2022r. – XXI Dyktando Kaszubskie – naszą szkołę 

reprezentowały uczennice: Amelia Jędryczka, Maja Woźniak, Antonina 

Kolke, Dominika Mielewczyk – Bojanowska, Aniela Ziegert oraz 

Aniela Boryńska. Po I etapie do finału przeszły: Antonina Kolke  

i Dominika Mielewczyk – Bojanowska – w kategorii klas 4-6 oraz 

Aniela Boryńska w kategorii klas 1 – 3. W finale Aniela Boryńska – 

uczennica klasy 3, zajęła II miejsce, to wspaniały sukces naszej 

uczennicy. B. Lejk 

• 22.11.2022r. –  w Żukowie eliminacje powiatowe Konkursu Méster 

Bëlnégò Czëtaniô.  Uczennica naszej szkoły, Nikola Jażdżewska, 

reprezentowała naszą gminę w kategorii klas 7-8. W wyniku konkursu 

zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, zajmując III miejsce.  

B. Lejk 

• 02.12.2022r. – VIII Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki w Języku 

Angielskim sukcesy:  solistka Łucja Sela z klasy 2a oraz zespół: Amelia 

Lis i Blanka Kobiela z klasy 0b otrzymały wyróżnienie. Judyta 

Tomeczkowska i Aleksandra Rompa z klasy 6a oraz Kornelia Konkel  

i Liliana Woźniak z klasy 4b, jako zespoły, zajęły III miejsca.  

K. Gilmajster- Szymikowska 

• 09.12.2022r. –  konkurs Ozdoby Bożonarodzeniowe – Bombka. 

Zgłosiło się aż 47 uczniów z klas I-III. Komisja szkolna wybrała dwie 

najpiękniejsze bombki uczniów z klasy 2b: Michała Ruszewskiego  

i Ignacego Słowy. Ich prace wezmą udział w gminnej edycji tego 

konkursu. A. Walkusz 

• 14.12.2022r. – dzieci z grupy 0b zajęła I miejsce w Konkursie 

plastycznym pt. „Eko – Bombka” organizowanym przez PSB Mrówka 

w Sierakowicach. Zadaniem konkursowym było przedstawienie  

w formie plastycznej ozdoby choinkowej z wykorzystaniem produktów 

z recyklingu. M. Wolska-Rychert 

• 19.12.2022r. – finał Gminnego Konkursu Ozdoba Bożonarodzeniowa 

– Bombka organizowany przez Szkołę Podstawową w Łyśniewie.  

W kategorii przedszkola i zerówki nasza uczennica z grupy Sówki 

Aniela Lis zajęła II miejsce, w kategorii klas 1-3 Michał Ruszewski  

z klasy 2b otrzymał wyróżnienie, w kategorii klas 4-6 Laura Stencel  

z klasy 5a zajęła II miejsce. E. Kwidzińska 

• 12-20.12.2022r. –  uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w konkursie 

zorganizowanym przez twórcę aplikacji do nauki języków obcych 



WocaBee. Najwyższy wynik odniosła klasa 8b, I miejsce  

w województwie i V w kraju. D. Stencel 

 

PROGRAMY, PROJEKTY: 

• Uczniowie klas 3 i 4 wzięli udział w ogólnoświatowym programie 

organizowanym przez urząd pocztowy w Kanadzie.  Niektóre klasy 

otrzymały już informację zwrotną od Św. Mikołaja, który zapewnił ich 

o tym, że o nich pamięta i bacznie ich obserwuje. K. Gilmajster-

Szymikowska 

• Klasy 7 i 8 uczestniczą w projekcie eTwinning pt. Nationalgerichte. 

Celem jest zagłębienie wiedzy z dziedziny żywienia i gastronomii oraz 

kultury i nawyków żywieniowych. Szkołą partnerską jest szkoła  

z Turcji. D.Stencel 

 

WYDARZENIA: 

• 17.11.2022r. – kiermasz bożonarodzeniowy. Z otrzymanej kwoty 

zakupiliśmy drukarkę, dywan, duże podłogowe warcaby, a pozostałe 

pieniądze zostaną wykorzystane na bieżące wyposażenie świetlicy 

(papier ksero, artykuły plastyczne) oraz produkty na zajęcia artystyczne. 

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy. W. Jażdżewska 

• 23.11.2022r. – zajęcia edukacyjno – profilaktyczne  dla uczniów klas 

0-4, które wspólnie przeprowadzili funkcjonariusze z KWPSP  

w Gdańsku, z KP PSP w Kartuzach, z KP w Sierakowicach oraz strażacy 

z OSP w Gowidlinie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć inteligentny 

model domu jednorodzinnego, który jest mobilnym symulatorem 

zagrożeń pożarowych i dowiedzieć się o potencjalnych 

niebezpieczeństwach, które czyhają w domu czy na ulicach. A. Stark 

• 23-24.11.2022r. – nasze przedszkolaki miały możliwość poznać 

wyjątkowe zwierzęta – alpaki. Dzieci dowiedziały się czym żywią się 

alpaki, jak żyją i do czego potrzebne nam jest ich futro. Dodatkowych 

wrażeń dostarczyła dzieciom możliwość nakarmienia i przytulenia 

zwierzątek. M. Wolska, P. Grzenkowicz 

• 25.11.2022r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia – dzieci poznały 

historię pluszowego misia, doskonaliły komunikację i porozumiewanie 

się. Pluszowy miś mimo różnorodności innych zabawek wciąż jest 

często wybierany przez najmłodszych. Nasze przedszkolaki również 

tego dnia świętowały. M. Wolska, P. Grzenkowicz 

• 03.10.-30.11.2022r. została przeprowadzona  akcja „Przerwa  

na czytanie”. Polega ona na biciu rekordu w liczbie osób czytających  

na przerwie. Uczniowie czytali książki podczas przerw w bibliotece.  

S. Miszk, A. Stark, A. Woźniak 

• 06.12.2022r. – Mikołajki – dzieci z oddziałów przedszkolnych zostali 

zapoznani z postacią św. Mikołaja. Zajęcia miały na celu pokazanie 

dzieciom dobrego przykładu, który może być dla nich wzorem  

do naśladowania. P. Grzenkowicz 

• 09.12.2022r. – warsztaty kulinarne, wzięli w nich udział uczniowie 

klasy 3a wraz z rodzicami. Uczestnicy wypiekali pierniki i realizowali 

najbardziej szalone pomysły na ich udekorowanie. W. Maszke 

• 11.12.2022r. – prezentacje grup kolędniczych z terenu naszej gminy w 

Sierakowicach. Uczniowie z klas 7-8 wystąpili w tradycyjnym 

widowisku Gwiôzdka z Gôwidlëna, natomiast klasa 6 przedstawiła 

krótki spektakl Herody. Prezentacje odbyły się podczas jarmarku 

bożonarodzeniowego. B. Lejk 

• 12.12.2022r. – przedszkolaki brały udział w pieczeniu pierniczków – 

zapoznali się z tradycjami i zwyczajami świątecznymi, próbą 

samodzielnego wygniatania ciasta i wykrajanie pierników.  

P. Grzenkowicz  

• 14.12.2022r. – uroczyste wigilijne spotkanie uczniów 

uczęszczających na język kaszubski. W trakcie spotkanie dzieci 

zobaczyły tradycyjną gwiazdkę kaszubską, widowisko Herody, 

wspólnie śpiewały kolędy oraz zasiadły razem do wigilijnego stołu. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy 

przyczynili się do uświetnienia tego spotkania, szczególnie za 

przepyszne ciasta. Dziękujemy paniom: Marii Boryńskiej, Natalii Lis 

oraz Michalinie Młyńskiej za pomoc w organizacji tej uroczystości.  

B. Lejk 

• 20.12.2022r. – Jasełka, dzieci z grup Biedroneczki i Motylki 

wystąpiły dla swoich rodziców. Dzieci przebrane w kostiumy 

recytowały wiersze i zagrały swoje role, na koniec wręczyły rodzicom 

samodzielnie wykonane upominki. E. Konkel, M. Wolska-Rychert 

• 20.12.2022r. – Wigilia w oddziałach przedszkolnych z udziałem 

rodziców. Spotkanie miało na celu pogłębianie współpracy między 

wychowawcą, rodzicami a dziećmi poprzez wspólne przeżywanie 

Świąt Bożego Narodzenia. Pokonywanie przez dzieci nieśmiałości 

podczas występu przed widownią oraz integracja dzieci. 

P.Grzenkowicz 

• 21.12.2022r. – Warsztaty Bożonarodzeniowe w oddziale 

przedszkolnym. Dzieci wykonywały ozdoby na choinkę różnymi 

sposobami (ozdoby z gliny, bombka akrylowa), rozwijając swoje 

zdolności manualne. P.Grzenkowicz 

• 29.12.2022r. – uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez 

panią Halinę Buchacz. Nagrodzeni zostali absolwenci szkół 

podstawowych z gminy Sierakowice. Wśród nagrodzonych była nasza  

absolwentka Wiktoria Labuda. B.Lejk 

• 01.01.2023r. – uczniowie naszej szkoły uczestniczy w liturgii mszy 

świętej w języku kaszubskim w kościele parafialnym pw. św. Jana w 

Sierakowicach. Rodzeństwo Kornelia i Marcel Konklowie 

przepięknie czytali i śpiewali w języku kaszubskim. B.Lejk 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

• Punkt wspierania dzieci i młodzieży Dobre Miejsce dla dzieci  

w wieku 8-15 lat. Zajęcia odbywają się w naszej szkole w każdy 

wtorek i czwartek od godz. 15.00-17.30. Mają one charakter grupowy, 

są bezpłatne, organizowane są konkursy, teatrzyki, zabawy na 

świeżym powietrzu, warsztaty chemiczne, socjoterapia, arteterapia, 

zajęcia rekreacyjne, zajęcia plastyczne, techniczne oraz 

ogólnousprawniające. A. Stark 

 

DODATKOWE DNI WOLNE: 

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 NA BIEŻĄCO ODWIEDZAĆ  

NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.gowidlino.edu.pl 
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www.gowidlino.edu.pl 
zsgowidlino@wp.pl 
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