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Kochani! 

Witam serdecznie po wakacjach! Mam nadzieję, że mimo  trudnej sytuacji związanej  

z pandemią były bardzo udane, a Wy wypoczęci wracacie do pracy :) 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

1 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021 :) 

   

 

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021 

 

 

zimowa przerwa świąteczna            23-31 grudnia 2020 

ferie zimowe        1-14 lutego 2021 

wiosenna przerwa świąteczna      1-6 kwietnia 2021 

zakończenie zajęć dydaktycznych   26 czerwca 2021 

 

 

Wychowawstwa w bieżącym roku szkolnym: 

 

OP – p. Elwira Romaniuk 

1 BAU – p. Alicja Damps 

12 B – p. Julita Zarzycka 

1 CAU – p. Kamila Wiszniewiecka 

12 AcAU – p. Iwona Nowaczyk 

13 A – p. Katarzyna Stencel 

2 AaAU – p. Danuta Chyła 

2 AbAu – p. Weronika Zaborowska 

23 C – p. Bożena Pałkowska 

3 BAU – p. Marta Wilamowska 

4 A – p. Ewa Juszczak 

4 BAU – p. Małgorzata Kowalska 

45 B – p. Anna Kwoczko 

4 C – p. Beata Pawelczak 

56 A – p. Lidia Pultyn 

5 BAU – p. Joanna Staszkiewicz 

5 CAU – p. Anna Trojanowska 

6 BAU – p. Małgorzata Lewińska 

56 AAU – p. Agata Buss 

67 B- p. Izabela Borowiak 

68 C – p. Barbara Łącka 

7A – p. Alicja Kozikowska 

7 BAU – p. Anna Gutowska 

7 CAU – p. Teresa Tołopiło 



 

8 A – p. Paulina Myszkowska 

8 AAU – p. Bogusława Jaksina 

8 BAU – p. Joanna Wirkowska 

8 CAU – p. Karolina Drawc 

1 BP – p. Małgorzata Szymanowska 

1 CP – p. Ewa Skrodzka 

1 DP – p. Halina Lanuczny 

1 BAUP – p. Aleksandra Jacykiewicz 

12 CAUP – p. Ewa Żebrowska 

2 BP – p. Sabina Schenk 

23 CP – p. Olga Debis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRZESIEŃ 

 

Wrzesień sypnął wrzosami, 

Grzybami pachnie w lasach, 

A ja jestem myślami nad morzem 

-na wczasach. 

I choć kalendarz na ścianie 

Pokazał wrześniową datę, 

Ja chciałbym pływać w morzu, 

I gonić po lesie tatę, 

I jeździć na rowerze 

Od rana do wieczora, 

Więc proszę pana ministra, 

Niech trwa wakacyjna 

pora! 

 

Na początek przypomnijmy sobie podstawowe prawa oraz obowiązki ucznia. 

 
Uczeń ma prawo do: 

 

1.Poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej. 

2.Uczestnictwa w różnych formach działalności pozalekcyjnej  

(w miarę możliwości finansowych szkoły). 

3. Wszechstronnego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa. 

4.Wyrażania swoich poglądów i racji, w kulturalny sposób, wobec nauczycieli i wychowawców. 

5.Respektowania zasad oceniania i klasyfikowania zawartych  

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

6. Wnoszenia uwag krytycznych do dyrektora szkoły w przypadku łamania praw ucznia 

zawartych w dokumentach szkoły. 

7.Wyrażania swojej opinii poprzez samorząd klasowy bądź szkolny. 

8.Pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

9.Pomocy materialnej (w miarę możliwości finansowych szkoły). 

10.Organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywki zgodnie  

z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi  

i finansowymi szkoły. 

11. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

12.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie  

z zasadami higieny pracy umysłowej. 

13.Opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

14.Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także przekonań światopoglądowych i religijnych. 

 

 



Uczeń ma obowiązek: 

 

1.Respektować Regulamin Samorządu Uczniowskiego oraz przepisy zawarte w: 

a) Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

b) Planie Wychowawczym Szkoły 

c) Statucie Szkoły 

2.Przebywania na terenie szkoły w czasie określonym przez plan zajęć edukacyjnych. Nie 

wolno opuszczać szkoły w czasie przerwy śródlekcyjnej, opuszczać lekcji lub ich części bez 

zgody wychowawcy, nauczyciela przedmiotu. 

3.Wszelkie zwolnienia z lekcji dla załatwienia spraw prywatnych muszą być dokonywane 

 przez rodziców. 

4.Przygotowania się do zajęć lekcyjnych w sposób, który określa Wewnątrzszkolny System 

Oceniania. 

5.Przestrzegania zasad BHP podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw, a także 

respektowania poleceń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w tym zakresie 

(w każdej sytuacji). 

6.Zmiany obuwia po przyjściu do szkoły. 

7.Kulturalnego zachowania się na terenie szkoły i poza nią. 
8.Dbania o mienie szkoły, jej wyposażenie i porządek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UWAGA! 
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa  zadania zamieszczone 

poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do 21 

września 2020 roku. 

Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 ! 

 

1. Rozwiąż krzyżówkę. 

 

      1          

     2           

    3           

     4           

      5          

               

 
    6            

     7           

      8          

     9           

    10            

11                

 

 

 

1. Właśnie się skończyły. 

2. Jedenasty miesiąc. 

3. Ulica, przy której mieści się nasza szkoła. 

4. Imię patronki naszej szkoły podstawowej. 

5. Następuje po lecie. 

6. W kratkę lub w linie, zapisujesz w nim notatki z lekcji. 

7. Nasz południowy sąsiad. 

8. Żółty grzyb jadalny, doskonały do jajecznicy. 

9. Np. Bałtyckie, Śródziemne, Czerwone. 

10. Nożna, siatkowa, koszykowa. 

11. Miejscowość, do której od kilku lat we wrześniu jeżdżą w ramach „Zielonej Szkoły” 

uczniowie naszej SpdP. 
 

 



 

2. Sezon grzybobrań w pełni. Ciekawe czy znacie się na grzybach.  Podpiszcie zdjęcia 

odpowiednimi nazwami grzybów. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pokoloruj obrazek. 

 

 

KUPON NA ROZWIĄZANIA 
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