
C O    S Ł Y C H A Ć   W   Ł Ę G A J N A C H 
„Wyprawka dla Żaka"  

 W dniach 6-8.09.2013r. odbyły się zbiórki PCK. Zbiórki miały 
miejsce w hipermarketach „Real'' i „Tesco''. Z naszej szkoły pojechało 
6-cioro wolontariuszy. Zbiórki trwały 4 godziny, 
oczywiście można było zrobić sobie przerwy. 
Wszyscy razem zebraliśmy 7326 zł. Serdecznie dziękujemy 
wolontariuszom z naszej szkoły za zaangażowanie się w akcję 
organizowaną przez PCK.  

                      Patrycja Kamińska, klasa VI 

Wybory do Samorządu Szkolnego 
 

 W dniu 23.09.2013 odbyły się wybory do Samorządu 
Szkolnego. Startowało osiem  osób z klas IV-VI. Jakub Marcińczyk kl. 
VI, Agata Białasiewicz, kl.VI, Patrycja Kamińska kl.VI, Piotr Budny 
kl.VI,  Michał Kocik kl. V, Monika Kocik kl. IV, Kacper Żarejko kl. IV, 
Martyna Łasszcz kl. IV. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego 
został wybrany Jakub Marcińczyk kl.VI, zastępcą - Monika Kocik kl. 
IV rzecznikiem Michał Kocik kl. V.  Pozostali kandydaci pozostali 
członkami samorządu.   

 Piotr Budny, klasa VI 

"Dzień Chłopaka" 
 Dnia 30.09.2013r. był Dzień Chłopaka. Z tej okazji w naszej 
szkole odbyła się dyskoteka od 13:00 do 15:00 dla klas IV-VI. 
Dyskotekę zorganizował opiekun Samorządu Szkolnego pan Sylwester 
Wyłupski, za co serdecznie dziękujemy. Muzykę obsługiwał się Jakub 
Marcińczyk z VI klasy. 
Wszyscy świetnie się bawiliśmy i czekamy na więcej takich zabaw! 

Patrycja Kamińska, kl.VI 
 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest na pamiątkę 
uczczenia daty powołania do życia Komisji Edukacji 
Narodowej w 1773r.  

11 października 2013r. w  naszej szkole odbył się 
uroczysty apel z okazji Dnia  Edukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy 
uczniowie przyszli ubrani na galowo. Uczniowie wszystkich klas kolejno 
prezentowali krótkie humorystyczne scenki, śpiewali i recytowali 
wierszyki, za co otrzymali gromkie brawa. Były również kwiaty i życzenia 
dla naszych pedagogów i wszystkich pracowników szkoły. 

Patrycja Kamińska, kl. VI 

Szkolne Kalendarium 2013 / 2014 
 

Organizacja roku 

      02.09.2013r. – rozpoczęcie roku szkolnego 

23 – 31.12.2013r.– zimowa przerwa świąteczna   

27.01–09.02. 2014r. – ferie zimowe 

17.04–22.04.2014r. – wiosenna przerwa świąteczna 

01.04.2014r. – sprawdzian  - godz. 9.00 

2-3.01.2014, 2.05.2014r., 20.06.2014r. – dodatkowe dni wolne od nauki 

27.06.2014r. - koniec roku szkolnego 

 

Spotkania z rodzicami 
17.09.13r. - zebranie ogólne 

14.01.2014r., 27.05.2014r. - zebranie ogólne 

wywiadówki klasowe:     I – III -  godz.16.30      IV-VI -  godz.17.00  

       -  29.10.2013r.       -  3.12.1013r. 

       -  4.03.2014r.        - 15.04.2014r.  
 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej  
 

plenarne:  27.01.2014r.;  27.06.2014r.  

klasyfikacyjne:  

           I semestr 23.01.2014r.         II semestr 23.06.1214r.   

Poinformowanie ucznia i jego rodziców   o przewidzianych 

ocenach niedostatecznych 

       do 20.12.2013r. – I semestr       do 23.05.2014r. – II semestr   

Wystawienie ocen i poinformowanie o nich uczniów  

do 16.01.2014r.- I semestr   do 16.06.2014r. II semestr - ocena końcowa  

Uroczystości szkolne 

Ślubowanie klasy I- 10.2013r. 

Uroczyste zakończenie klas VI- 24.06.2014r.  

Uroczyste zakończenie klas III- 25.06.2014r. 

Uroczyste apele   

Dzień Edukacji Narodowej - 11.10.2013r.  

rocznica odzyskania niepodległości- przygotowują klasa VI, III 

apel Bożonarodzeniowy i Wigilia w klasach 19.12.2013 - koło teatralne  

rocznica Konstytucji 3 Maja - 30.04.2014- przygotowują klasy V, II 

 



„Chroń Dziecięce Uśmiechy” 
Polski Czerwony Krzyż wraz z firmą Wrigley Poland, 

producentem bezcukrowych gum do żucia Orbit, zainaugurował 
pilotażowy program edukacyjno – profilaktyczny pod hasłem 
„Chroń Dziecięce Uśmiechy”, w którym to brali udział 
uczniowie klas I – VI naszej szkoły oraz uczniowie z Barczewka.   

W dniu 9 października 2013r udaliśmy się do Szkoły 
Podstawowej w Barczewie na bezpłatny przegląd stomatologiczny. 

W szkole na sali sportowej zastaliśmy sześć mobilnych gabinetów 
dentystycznych, które były wyposażone w profesjonalny sprzęt stomatologiczny 
obsługiwany przez wyspecjalizowany personel.  
Oczekując na badanie dzieci mogły rozwiązywać szarady, krzyżówki i kolorować 
rysunki przy rozstawionych stolikach, które znajdowały się naprzeciwko stanowisk.  
Każdy uczeń po zakończonym przeglądzie, otrzymał kartę stanu uzębienia, którą 
miał przekazać rodzicom. Ponadto przebadani 
 pacjenci otrzymali upominkowe paczki, w których gościła szczoteczka do zębów, 
pasta oraz guma do żucia Orbit, która cieszyła się największym uznaniem. 

Po zakończonych badaniach z uśmiechem na twarzy wracaliśmy do szkoły. 
Może dzięki takim akcjom nasze dzieciaki bez oporów będą odwiedzały z rodzicami 
gabinety stomatologiczne. Trzymamy za Was kciuki! 

Iwona Sosnowska 

Sadzenie lasu                                 
 Sadzenie lasu dnia  11-10-2013  odbyło się na polu o godz  10:00  
koło szkoły im  Jana Pawła II  w Łegajnach. Uczniowie klas V-VI  posadzili 
około 60 drzewek.  Po posadzeniu lasu  odbyło sie ognisko, uczniowie zjedli 
kiełbaski. Drzewka zostały  dostarczone z Koła   Łowieckiego Żubr .       

Piotrek Budny, kl. VI 
 

Ze szkolnych zeszytów 
 

Cześć Jarku !!! 
 Gdy zobaczyłam list od Ciebie, bardzo się ucieszyłam i od 
razu zaczęłam czytać. 
 Ten list bardzo mnie zaciekawił. Uświadomiłam sobie, że 
zawsze na niewidomych patrzyłam z innej perspektywy, że są to ludzie 
niepotrzebni, nienadający się do niczego, nie umiejący nic samemu zrobić ale 
Ty zmieniłeś mój sposób myślenia. Dzięki Tobie już wiem, że źle myślałam. Ci 
ludzie, którzy mają odebrany zmysł wzroku, są tak samo potrzebni jak inni. 
Bardzo Ci dziękuje i podziwiam Cię za to, co udało Ci się osiągnąć pomimo tak 
wielkiej przeszkody – brak wzroku. 
 Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Za rok założę fundację pomagającą 
ludziom niewidomym. 
      Pozdrawiam. Agata 

C O    S Ł Y C H A Ć   W   Ł Ę G A J N A C H 
Pożegnanie lata 

W dniu 24.09.2013r uczniowie  klasy V spędzili dwie godziny w  

Nadleśnictwie Olsztyn. Przywitało nas tam dwoje leśniczych, pani i pan,  

którzy zaprowadzili nas na polanę. Tam opowiedzieli nam kilka 

ciekawostek o roślinach oraz przeprowadzili konkursy o przyrodzie.  

Najważniejszym punktem spotkania było ognisko. Śpiewaliśmy przy nim 

piosenki i piekliśmy kiełbaski.  

Michał Kocik, kl. V 

Turniej w tenisa stołowego  
      W dn. 13 X 2013 r. w Barczewku odbył się III turniej tenisa stołowego, w 

kategorii open do lat 12 i powyżej. Po zaciętej walce na podium stanęli 

uczniowie naszej szkoły, zdobywając czołowe miejsca:  

    I m. Piotr Budny - kl.VI    

    II m. - Martyna Łaszcz - kl. IVb        

   III m. - Jakub Marcińczyk - Kl.VI   

Nagrody - tablet za I m. i puchary wręczyli sponsorzy 

i Burmistrz Miasta Barczewa. 

Sondaż  
z uczniami klasy IVb, którzy dołączyli do naszej szkoły  z filii  

w Barczewku przeprowadziła Alicja Gilewska. 

Jak czujecie się w szkole?     Jula: Czujemy się w szkole bezpiecznie. 
 
 

Które zajęcia Wam się 
najbardziej podobają? 

 

Magda, Konrad: matematyka 
Sandra: komputerowe 
Karol: zajęcia plastyczne 
Krzysiek: polski 
Martyna, Kacper: przyroda 
Nikola: plastyka 
 

Jak ma na imię Twój przyjaciel? 
Klaudia: Magda 
Michaśka: Nikola    
Nikola: Michaśka 
Zuzia: Sandra        Sandra: Zuzia 
Konrad: Paweł      Paweł: Konrad 
Magda: Klaudia     Jula: Martyna 
Martyna: Jula       Kacper: Kacper 

Jakiego nauczyciela najbardziej 
lubicie? 

Patryk, Konrad: Wychowawcę 
Zuzia: panią Werbowy 
Sandra: pana Werbowy 
Jula: pana Sołowieja 
 

Gdzie byliście w wakacje? 
Jula: Na strzelnicy 
Patryk: W Zakopanym 
Zuzia: W Licbarku Welskim 
Kacper: W Gdańsku 
Nikola: W Niemczech 
Kacper: W Danii; Martyna: U Babci  
Sandra: Na kolonii w Licbarku 
Welskim 
 

Co robiliście w wakacje? 
Karol: Jeździłem na rowerze  
Sandra: Byłam nad jeziorem 
Krzysiek: Jeździłem quadem 

 


