
           

 

           

 

                   

 

 

                  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

    opr. mgr  Urszula  Haliniak 

           mgr  Paulina  Macioszek 



 

                                   

 

KADRA PEDAGOGICZNA  w roku szkolnym 2019/2020 

 Dyrektor szkoły:  mgr Gabriela  Matyszok 

Wicedyrektor:   mgr Danuta  Stankiewicz 

 mgr  Aneta Baron,  nauczycielka języka niemieckiego  

mgr  Katarzyna Borucka, nauczycielka języka niemieckiego 

mgr  Aneta  Budzyń,  nauczycielka historii, pedagog szkolny  

mgr  Beata Cholewa pedagog specjalny, teolog –nauczyciel religii 

mgr  Jarosław Draguć , nauczyciel wychowania fizycznego, trener 

 UEFA A  

mgr Katarzyna  Czechowska, nauczyciel języka angielskiego 

mgr Ewa Gonciarska- Klimkowicz nauczyciel geografii , wychowawca  

świetlicy 

 mgr  Urszula Haliniak , pedagog kulturalno-oświatowy, nauczyciel 

języka polskiego i języka niemieckiego, kierownik świetlicy 

 mgr Monika Harmus, nauczycielka języka angielskiego 

mgr Anna Hendzel, nauczycielka j. angielskiegoi języka polskiego 

mgr Stanisław Janczy, nauczyciel języka polskiego i etyki 

mgr Wioleta Kaczmarek, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka 

niemieckiego 



mgr Marzena Kamińska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej              

i języka polskiego 

mgr Katarzyna  Kuszewicz,  pedagog szkolny 

mgr Anna  Kurpierz   psycholog 

mgr Wojciech Lasota, nauczyciel wychowania fizycznego, trener UEFA 

A , międzynarodowy instruktor Nordic Walking 

mgr Paulina Macioszek –nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej                    

i języka angielskiego w klasach I-III 

dr Barbara Malij, nauczycielka przyrody 

mgr  Gabriela Matyszok, nauczycielka wychowania do życia                         

w rodzinie i nauczycielka religii 

mgr  Aldona Mormul, nauczycielka języka polskiego, 

oligofrenopedagog 

mgr  Elżbieta Osiol , nauczycielka matematyki i informatyki 

mgr  Katarzyna Palt , nauczycielka wychowania fizycznego, 

fizjoterapeuta, specjalista gimnastyki korekcyjnej, instruktor  nordic 

walking, instruktor piłki ręcznej 

mgr Izabela Paluch, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 

i gimnastyki korekcyjnej 

mgr Joanna Pałgan, nauczycielka języka niemieckiego 

mgr Sylwia Paprocka, logopeda  i nauczyciel plastyki 

mgr Danuta Stankiewicz-Pason, nauczyciel wychowania fizycznego                

i edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Danuta Piechota, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego 



ks. mgr Jan Polok, nauczyciel religii 

 Elżbieta Rychlik, nauczycielka informatyki i techniki 

mgr Elżbieta Senkowska, nauczycielka muzyki i edukacji 

wczesnoszkolnej 

mgr  Beata Sowa, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i religii 

mgr  Karina Wajman, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej                         

i przyrody 

mgr Zbigniew Wajman, nauczyciel przyrody i wychowania fizycznego 

mgr Urszula Warzecha, nauczycielka matematyki 

Sekretariat  szkoły  prowadzi   Pani Urszula  Lisowska. 

 

                                   

                                

                       

       W poniedziałek 2 września 2019r. o godz. 8.00 Pani 

Dyrektor mgr Gabriela Matyszok dokonała uroczystego 

otwarcia nowego roku szkolnego 2019/2020. 

  Szczególnie uroczyście powitała uczniów klas 

pierwszych. 



  

 

 

   Po hymnie odbył się program artystyczny tradycyjnie  

już przygotowany przez wychowawców i uczniów klas 

drugich. Po raz pierwszy próg szkolny przekroczyło 42 

uczniów klas pierwszych. 



 

  

    

   O godz. 10.00 powitano w szkole uczniów klas IV – VIII 

Inaugurację rozpoczęto również hymnem państwowym. 



     

 

     W poniedziałek 16 września 2019 r. klasa V b wraz                  

z wychowawcą oraz z p. Zbigniewem Wajmanem 

wybrała się na rowerową wycieczkę do Nadleśnictwa            

w Kup.  

      Po dotarciu na miejsce odbyły się zajęcia tematyczne 

prowadzone przez leśnika połączone ze zwiedzaniem 

bogato wyposażonej w przeróżne okazy Izby Leśnej. 

Uczniowie mieli również okazję obejrzenia wystawy o 

tematyce leśnej i przyrodniczej. 

 



   Dzieci odwiedziły również ogródek edukacyjny. Był 

także czas na relaks oraz posiłek z pieczeniem kiełbasek 

nad ogniskiem.  

             

 

     Dnia 26 września klasa 7a również wybrała się do Izby 

Leśnej w Kup. Opiekunami uczniów byli p. mgr Aneta 

Baron i p. mgr Zbigniew Wajman. 

    Po zajęciach przyrodniczych z leśnikiem, uczniowie 

rozpalili ognisko i piekli kiełbaski. 

 

 

                     



 

 

26 września świętowaliśmy w naszej szkole 

Europejski Dzień Języków Obcych.  

  Inicjatorkami tego dnia były panie uczące języków 

obcych w naszej szkole.    

Z tej okazji uczniowie wszystkich klasy przygotowali 

informacje na temat charakterystycznych potraw danego 

kraju oraz  związanych z nim ciekawostek. 

W szkole pojawiły się przygotowane  w domach 

popularne w wielu  krajach smakołyki, które każdy mógł 

skosztować. 

 



    

 

                        

 

     Z tej okazji w każdej klasie dziewczynki składały 

chłopcom życzenia i wręczały przygotowane upominki.  

   Były też wspólne mini przyjęcia i wyjścia na lody. 

  



       
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



                       

     

 

 

4 października 2019 r. to Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna 

prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku 

do akcji zgłosiło się już 5,862 szkół ! 



W naszej  szkole  odbyły się różnego rodzaju gry i zabawy 

matematyczne, w których trzeba było wykazać się 

znajomością tabliczki mnożenia. Celem ich było 

utrwalanie tej umiejętności. 

Po ceremonii otwarcia przygotowanej prze uczniów klasy  

5B odbyły się egzaminy z tabliczki mnożenia . W tym 

roku szkolnym w naszej szkole przystąpili do nich 

uczniowie klas czwartych i piątych  czyli prawie  

100 uczniów. 

Uczniowie, którzy zdali pomyślnie , czyli bezbłędnie 

egzamin otrzymali Certyfikat Eksperta Tabliczki 

Mnożenia.  

 

 

 

 



 

    Klasy trzecie wybrały się na lekcje przyrody do Izby 

Leśnej w Kup. Opiekunami wycieczki byli p. mgr Sabina 

Hadamek p. mgr Wioleta Kaczmarek i p. mgr Paulina 

Macioszek i p. mgr Zbigniew Wajman.  

 

  Na wstępie odbyła się prelekcja pana leśniczego Adama 

Janickiego. Dzieci usłyszały o życiu mieszkańców lasu        

i o tym jak człowiek powinien dbać o środowisko. 



 

 

             
 



Dziewczynki z III b czekają już na wspólną zabawę. 

 Po zwiedzaniu sal z ekspozycjami odbyło się wspólne ognisko. 

  

                   

 



 

 

       

                                

         

                           

            



      
Uczniowie  prezentowali potrawy i ozdoby ziemniaczane. 

   

                   

W dniu 11 października 2019 roku o godz. 16.00 odbyło 

się uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów. Oto 

lista uczniów, którzy rozpoczęli  naukę  szkolną. 

Klasa I a                                  wych. mgr Izabela  Paluch 

1.  Blacha Marcin                  11. Pelc Magdalena 

2.  Cholewa  Adam               12.  Rencz Aleksandra 

3.  Gajowczyk Hanna           13.  Schenk Alan 

4.  Jagusz  Lena                     14.  Sonsala  Michał 

5.   Kupiec Michalina           15. Sterniuk Jan 

6.   Korbecka  Milena          16.  Świerc  Marta 



7.   Kozubowski  Kacper      17. Walas  Milena 

8.    Marsolek  Filip              18.  Walat  Wojciech 

9.    Mehl  Amelia                19.  Weber  Franciszek 

10.Paprocki  Filip                20 . Wochnik Mateusz 

                                              21. Zakrzewski  Marcin 

Klasa II b                             wych. mgr Beata  Sowa 

1.  Baran Joanna                    12. Pierzchała  Szymon 

2.   Długosz –Sitarz Maja      13. Pogrzeba  Maja  

3.   Gościńska Emilia             14. Roj  Blanka 

4.   Gwóźdź  Anna                 15.  Schwierz  Natalia 

5.   Korzeniewicz  Kacper    16.  Smuda  Adam 

6.   Moczko  Artur                17.  Spychała  Natalia  

7.   Ledwolorz  Józef            18.  Starosta  Łukasz 

8.   Lekner  Filip                    19.  Szmechta  Daniel 

9.   Libawska  Laura             20.  Wąsowicz  Natan  

10. Ługowska  Martyna  21. Wodarz  Zofia 

11. Macioszek  Ewa    

 



 

                

 

       Wybory do Samorządu Szkolnego na rok szkolny 

2019/2020 

  Uczniowie wybrali tegoroczny Samorząd Szkolny. 

Tradycyjnie już, wybory odbywały się w bibliotece  

szkolnej. Po podliczeniu wszystkich głosów został 

utworzony skład liderów klas I – III i  IV – VIII 

 Wybrani zostali też opiekunowie: Panie mgr Paulina 

Macioszek  i Pani mgr Katarzyna Lauer - Borucka                

oraz Rzecznik  Praw Ucznia, którym został Pan mgr 

Wojciech Lasota. 



 

 

   

                    

 

  Życzymy nowo 

wybranym członkom  

Samorządu i ich 

opiekunom   

efektywnych  

działań! 



 

Z inicjatywy p. mgr Elżbiety Rychlik w naszej szkole 

obchodziliśmy kolejny rok Święto Ziemniaka.                       

W klasach I-III uroczystość nadzorowały                        

p. mgr Paulina Macioszek i p. mgr Beata Sowa. 

   W klasach przygotowano wystawy ziemniaczanych 

ufoludków i  potraw. Z każdej klasy zostały wybrane  

najpiękniejsze prace, które zaprezentowano w holu 

szkoły. Dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie             

i organizację tego święta.  



 

   Uczniowie klas IV - VIII  przygotowywali 

ziemniaczane potrawy  oraz brali udział w 

rozgrywkach rekreacyjno-zręcznościowych typu 

wyścigi rzędów, gdzie ziemniaki "grały pierwsze 

skrzypce". 

Spośród przyniesionych przez uczniów ziemniaków 

wybrano tego największego oraz najmniejszego. 

             



      Dzieci zdrowo rywalizując bawiły się znakomicie, co  

zadecydowało , że „Dzień Ziemniaka” wchodzi na stałe 

w kalendarz imprez szkolnych. 

Nad całością imprezy czuwali nauczyciele wychowania 

fizycznego; pani mgr Katarzyna Palt i pan mgr 

Wojciech Lasota oraz pani mgr Elżbieta Rychlik – 

pomysłodawca i koordynator tej imprezy. 

Wyniki rozgrywek i konkurencji 

Wyścigi rzędów klas 4 - 5 

I miejsce – 5a 

II miejsce – 5b 

III miejsce – 5c 

Wyścigi rzędów klas 6 - 8  

I miejsce – 6b 

II miejsce - 7a 

III miejsce – 6a 

Największy ziemniak  

I miejsce -  Alan Schenk 1a 

II miejsce – Filip Paprocki 1a i Hania Gajowczyk 1a 

III miejsce – Szymon Cmok 2c, Jakub Hejn 4a i 

Dominika Kocoń 6a 

Najmniejszy ziemniak 



I miejsce – Zuzanna Bogucka 5b 

II miejsce – Damian Pierskala 3a 

III miejsce – Oliwia Klepert 5a 

Wyróżnienie 

Wiktoria Zakrzewska 4a   

      opr. U.Haliniak, P.Macioszek i E.Rychlik 

 

  

                

W dniu 11 października 2019 roku o godz. 16.00 odbyło 

się uroczyste pasowanie pierwszaków na uczniów. Oto 

lista uczniów, którzy rozpoczęli  naukę  szkolną. 

Klasa I a                                  wych. mgr Izabela  Paluch 

10.  Blacha Marcin                  11. Pelc Magdalena 

11.  Cholewa  Adam               12.  Rencz Aleksandra 

12.  Gajowczyk Hanna           13.  Schenk Alan 

13.  Jagusz  Lena                     14.  Sonsala  Michał 

14.   Kupiec Michalina           15. Sterniuk Jan 



15.   Korbecka  Milena          16.  Świerc  Marta 

16.   Kozubowski  Kacper      17. Walas  Milena 

17.    Marsolek  Filip              18.  Walat  Wojciech 

18.    Mehl  Amelia                19.  Weber  Franciszek 

10.Paprocki  Filip                       20 . Wochnik Mateusz 

                                                      21. Zakrzewski  Marcin 

Klasa II b                                       wych. mgr Beata  Sowa 

12.  Baran Joanna                    12. Pierzchała  Szymon 

13.   Długosz –Sitarz Maja      13. Pogrzeba  Maja  

14.   Gościńska Emilia             14. Roj  Blanka 

15.   Gwóźdź  Anna                  15.  Schwierz  Natalia 

16.   Korzeniewicz  Kacper     16.  Smuda  Adam 

17.   Moczko  Artur                  17.  Spychała  Natalia  

18.   Ledwolorz  Józef              18.  Starosta  Łukasz 

19.   Lekner  Filip                      19.  Szmechta  Daniel 

20.   Libawska  Laura               20.  Wąsowicz  Natan  

21. Ługowska  Martyna           21. Wodarz  Zofia 

22. Macioszek  Ewa    

  



 

 

  W dniu 11 października 2019 odbył  się apel z okazji  

Dnia Edukacji  Narodowej. 

 



 

             

 

 

   Samorząd  Szkolny złożył życzenia nauczycielom                      

i pracownikom szkoły, a także umieścił je na gazetce                

w holu.   



                                    

Uc

Uczniowie VII a  przygotowali inscenizację „Niezłe ziółka w 

naszej szkole”. 

  Takie     

podziękowanie 

 umieścili  

członkowie  

Samorządu  

Szkolnego 

w imieniu 

społeczności 

uczniowskiej. 

 



 

 

   Uczniowie VII a  przygotowali inscenizację „Niezłe 

ziółka w naszej szkole”.  Oprócz tego udekorowali 

balonami wejście  korytarza prowadzącego do Pokoju 

Nauczycielskiego i zawiesili szyld z podziękowaniem. 

Samorząd  Szkolny złożył życzenia nauczycielom                      

i pracownikom szkoły, a także umieścił je na gazetce                

w holu.   
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Korytarz wiodący 

      do pokoju   

   nauczycielskiego 

 został przystrojony 

 balonami 

   i pięknym  

        cytatem. 

  

  

 



W dniu 11.10.2019r  nasza szkoła jako jedna z 25 
zgłoszonych w województwie opolskim wzięła udział 
w ogólnopolskim projekcie ,,Młodzi Głosują’’. 
Uczniowie klas VI, VII i VIII posiadający legitymację 
szkolną oddali swój głos w lokalu wyborczym 
(bibliotece szkolnej) na 2 i 3 godzinie lekcyjnej. 

           

 

 



 

 

 

 



 

 

Opr. E Gonciarska Klimkowicz 

 

 

 

    W czwartek, 24 października 2019 r., odbył się w 

naszej szkole Konkurs Pieśni Patriotycznej. Uczniowie 

biorący w nim udział zaprezentowali wysoki poziom 

artystyczny, co zostało docenione przez członków komisji 

przesłuchującej wszystkich uczestników.  



 

W rezultacie przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Pierwsze 

miejsca otrzymali: 

Soliści: Zofia Brzeżańska „Hej, chłopcy, bagnet na broń!”,Anastasia 

Nowak pieśń „Nasza ojczyzna”, 

             Weronika  Siejka „Ostatni list”, Paula Wawro  „Co jest 

niepodległość?” 

Zespoły klasowe: VII a  „Miasto 44”, VI a „Dziewczyna z granatem”, V 

b „Przybyli ułani”.     

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

                                

                                    

 

 



 We wtorek, 5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Postaci z Bajek. 

 

  



 Uczniowie klas I – III oglądali fragmenty popularnych 

baśni i opowiadali o swoich ulubionych bohaterach. Były 

również prezentacje bajkowych postaci w odpowiednich 

dla nich strojach.   

      

 

 

Już w czwartek 7 listopada 2019 r. rozpoczęły się szkolne 

obchody Święta Niepodległości. Hol szkoły , korytarze 

szkolne i sale klasowe oraz świetlicowe, zostały 

przystrojone w barwy biało – czerwone. 

 



 

 

    Reprezentanci niemal wszystkich klas pod kierunkiem 

p. mgr Elżbiety Senkowskiej i p. S. Janczego przygotowali 

inscenizacje i pieśni patriotyczne, które zaprezentowali 

na uroczystym apelu szkolnym. 

  Cała społeczność szkolna włączyła się do ogólnopolskiej 

akcji  MEN-u „Szkoła do hymnu”, by 8 listopada 2019 

roku (ostatni dzień roboczy przed Świętem 

Niepodległości) o symbolicznej godzinie 11.11 wspólnie  

zaśpiewać 4- zwrotkowy hymn narodowy. 

                

                               



 

           W piątek 8 listopada w klasie VII a odbyły się zajęcia 

pożarnicze poprowadzone przez Pana Andrzeja Palta. Zajęcia 

odbyły się również w innych klasach. 

opr. mgr Aneta Baron 

 

          

14 listopada 2019 r. w siedzibie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego w Ładzy odbyła się: 

Mini Olimpiada Wiedzy  Przyrodniczej 

„Przyjaciel Przyrody 2019” - IX edycja 

Temat edycji: „Zwierzęta Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego” 



               

          Olimpiada miała na celu popularyzowanie wiedzy             

o Opolskich Parkach Krajobrazowych, poszerzenie wiedzy 

z zakresu przyrody ożywionej, poznanie wybranych 

gatunków zwierząt, pogłębianie wiedzy o biologii i ekologii 

zwierząt Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

ukierunkowanie na dostrzeganie współzależności między 

gatunkami, rozbudzanie świadomości ekologicznej oraz 

integrację środowiskowa. 



       Tematyka organizowanej olimpiady wychodziła 

znacznie poza wymagania podstawy programowej dla klas 

III-cich i IV-tych. Zatem uczestniczy poświecili wiele 

swojego wolnego czasu w przygotowaniu do olimpiady. 

                

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Julia Owsiak 

(klasa III b), Maria Polok (klasa III a) oraz Wiktoria 

Zakrzewska (klasa IV a).  Julia zajęła IV miejsce. 

     Przygotowanie do olimpiady odbyło się pod kierunkiem 

mgr Wiolety Kaczmarek i mgr Pauliny Macioszek.                    



       Podziękowania należą się również mgr Joannie 

Kubalce - Chabior - która była opiekunem uczennic w 

czasie wyjazdu na olimpiadę oraz Rodzicom uczennic, 

którzy również poświęcili swój czas i wspierali swoje 

pociechy. 

 

        19 listopada odbył się w świetlicy szkolnej  konkurs  

„Jesień w poezji” , w którym wzięli udział uczniowie klas     

I – III .   

Każda klasa mogła wytypować dwóch recytatorów . 

Wcześniej odbyły się eliminacje klasowe . 

  Uczniowie przygotowali wspaniały spektakl recytatorski.   

W strojach symbolizujących jesienne  barwy                          

i z odpowiednimi  do utworów rekwizytami recytowali 

wybrane przez siebie utwory. Jury w składzie:  J.Kubalka- 

Chabior, S.Paprocka i U Haliniak miało ogromne problemy 

z przyznaniem miejsc konkursowych. 



 

      W rezultacie przyznano po trzy miejsca w każdej kategorii 

wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Organizatorami  tej imprezy byli : p. Marzena Kamińska, p.Joanna 

Kubalka – Chabior i p. Paulina Macioszek. Serdecznie gratulujemy 

wszystkim  uczestnikom  pracowitości i udanych występów!  

opr. U. Haliniak 

                                           

             

                                             

    Finał  Powiatowy  SZS 

 

          PIŁKI  RĘCZNEJ 

              DZIEWCZĄT 



 

 

 

                                                                                          

               

 

        SERDECZNIE GRATULUJEMY! 



 

                          

                            

 

      

 

       W dniu 22 listopada 2019 r., na  pływalni  CRW i S 

„Strzelec” w Strzelcach Opolskich, odbyły się                              

II Amatorskie Zawody Pływackie „UMIEM  PŁYWAĆ”, 

organizowane przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS Opole 

pod patronatem honorowym Marszałka Województwa 



Opolskiego oraz  wsparciu Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. 

 

          Uczestnicy imprezy rywalizowali na dystansie 25 m              

w dwóch stylach; grzbietowym i dowolnym. Zadanie 

polegało na przepłynięciu dwóch szerokości basenu w jak 

najkrótszym czasie. Naszą szkołę reprezentowało 

siedmioro uczniów. Opiekunem grupy była pani mgr 

Izabela Paluch. Najlepszą zawodniczką  okazała się 

Wiktoria Janik, uczennica klasy IV a naszej szkoły, która 

zajęła pierwsze miejsca w obu stylach. Natomiast  

Mateusz Michno ( również IV a) zajął IV miejsce w stylu 

grzbietowym. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i  całej 

ekipie  wraz z Panią Izabelą Paluch, ogromnego 

zaangażowania w utrwalaniu umiejętności pływania. 

fot. Izabela Paluch                                                                            opr. i kolaż Urszula Haliniak 



 

                            

                   

 

     Pluszowy miś to bohater wielu bajek i filmów. Jako 

zabawka jest produkowany już ponad 100 lat.   Jednak 

jego święto obchodzimy dopiero od roku 2002, kiedy to 

przypadła 100 rocznica niezwykłej maskotki.   



  W naszej szkole dzieci również świętowały Święto 

Pluszowego Misia. Był to wesoły dzień zabaw.  

Uczniowie klasy I a przy wsparciu wychowawczyni Izabeli 

Paluch uczyli  swoje misie jak wykonywać ćwiczenia 

gimnastyczne na materacykach. Pierwszaki   z klasy I b 

wraz  z wychowawczynią p. Beatą Sową bawili się                       

z misiami w rytmach muzycznych,  a  na plastyce 

wykonywali   misiowe buziaczki. Wychowawcy 

opowiedzieli dzieciom ciekawą historię  pluszowego  

misia jako zabawki. Dzieci  otrzymały  okolicznościowe   

plakietki.  

 



     Na fotce reprezentują się uczniowie klasy I b. Każdy 

uczeń otrzymał okolicznościową   plakietkę. 

fot. B. Sowa                                                                             opr. U.Haliniak i P.Macioszek 

          

5 grudnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach Akademii  

Młodego  Kucharza, czyli wyjątkowe  zajęcia kulinarne,                    

w których uczestniczą uczniowie klas drugich. 

                 

Na zajęciach w Akademii Młodego Kucharza dzieci: 

 dowiedziały  się, jak zdrowo się odżywiać, 

 nauczyły się dobrych manier i reguł savoir-vivre’u, 

 poznały zasady higieny i bezpieczeństwa w kuchni, 

 uczyły się  kreatywnego myślenia i ćwiczyły wyobraźnię, 

 nabrały odwagi i pewności siebie, pracując samodzielnie                      

i w zespole, 

 „odwiedziły” kraje całego świata oraz poznały ich kulinarne 

tradycje i zwyczaje, 



 

 

 

Dzieci poznawały przepisy, eksperymentowały  

I tworzyły własne kompozycje  smakowe. 

fot. i opr. U. Haliniak 

 



 

     W dniu 6 grudnia odbyły się w świetlicy szkolnej 

spotkania uczniów poszczególnych klas ze św. 

Mikołajem. Dzieci mówiły wierszyki i śpiewały 

piosenki, a Mikołaj wręczał słodkości oraz zabawki. 

Doskonała atmosfera towarzyszyła wszystkim przez 

cały dzień.   

 



 

 

 



 

   



 

 



 

 



 

 

 



    7  grudnia poznaliśmy laureatów konkursu na szopkę 

bożonarodzeniową  organizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury. Za najpiękniejszą szopkę  w kategorii pracy zbiorowej  

uznano szopkę wykonaną przez klasę III b, której przyznano 

pierwsze miejsce. A uczniowie klasy III a zajęli trzecie miejsce. 

Zatem: Brawo uczniowie klas trzecich! Cieszymy się                           

i serdecznie Wam gratulujemy! 

 

 

 

  

        9 grudnia naszą szkołę 

odwiedził Pan Wind 

Chochan, który wystąpił w 

świetlicy szkolnej                      

i zaprezentował uczniom 

indyjskie origami. 

 

    W czasie kilku minut 

niezwykle zręcznie 

wyczarowywał łańcuchy, 

róże i  wachlarze 

przycinając odpowiednio 

kolorowe kartki cienkiej 

bibuły. 



 

         Publiczność biła brawa i zachwycała się niezwykłym 

pokazem. Nieco później dzieci próbowały w świetlicy 

naśladować prace mistrza. A to nie takie łatwe. Trzeba jeszcze 

sporo poćwiczyć. 

 

     W dniu 12.12.2019 odbył się Finał Mistrzostw 

Województwa  w Mini Piłkę Ręczną w Grodkowie. 

Dziewczynki z klas piątych i szóstych wywalczyły 

trzecie miejsce.  

   W składzie drużyny grały: Sara Wieczorek, Karolina 

Marszołek, Weronika Kokot, Angelika Lisowska, Julia 

Niewdana, Zuzanna Sowietzka, Iga Wąsowicz, Alicja 

Kołodziej, Julia Stiller, Anna Kodura, Agata Chudala, 

Kinga Korbecka, Maja Spychała, Alicja Reginek, 

Oliwia Klepert i Kseniia Burova.  



 

   Całej drużynie piłkarek serdecznie gratulujemy! 

opr. opiekun mgr Katarzyna  Palt 

   

 

17 grudnia (wtorek) uczniowie klas trzecich pod opieką 

wychowawców klas i p. Joanny Kubalki - Chabior 

udali się do Opola na mikołajkową wycieczkę. 

Pierwszym punktem było Kino Helios, w którym 

mieliśmy okazję obejrzeć przygody liska polarnego 

pracującego na arktycznej poczcie "Śnieżnej paczki". 

Następnie przeszliśmy na Rynek i Jarmark 



Bożonarodzeniowy. Ostatnim miejscem naszej 

wycieczki było Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,     

do którego weszliśmy całą grupą w ramach darmowego 

wejścia (we wtorki). Wycieczka zaliczona do jak 

najbardziej udanych. 

        opr. mgr Paulina Macioszek 

 

    17 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz 

świąteczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły! 

Uczniowie przygotowali piękne ozdoby świąteczne oraz 

pyszne wypieki! 

 

 

            Całość nadzorowały panie: Aneta Baron, Katarzyna 

Lauer-Borucka, Joanna Pałgan 



                         

       W dniu 18 grudnia 2019 r. odbył się  spektakl 

jasełkowy, którego scenariusz został opracowany na 

podstawie „Opowieści wigilijnej” Dickensa. Ogromny 

wkład pracy występujących uczniów i reżyserów 

inscenizacji  (A.Baron, A. Hendzel. K.Lauer i E. 

Senkowska)  mogli podziwiać rodzice, nauczyciele                       

i zaproszeni goście, a wśród nich p. Wójt mgr inż. 

P.Szlapa. 

    W dniu 19 grudnia spektakl został powtórzony  dla 

uczniów . 

                                                        opr. U. Haliniak i P. Macioszek 

 

   



                

   W dniu 22 grudnia uczniowie wszystkich klas śpiewali kolędy 

na sali gimnastycznej. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

    W klasach odbywały się spotkania  opłatkowe. Uczniowie 

wraz z wychowawcami składali sobie życzenia świąteczne. 

         



 

 

 

 

 



     

 

 

 Uczniowie  klasy  II b 



    

 

    

                          

 

 

     Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu z wizytą  w Domu 

Pomocy Społecznej 



    Do wzruszającego spotkania doszło w Domu Pomocy Społecznej            

w Dobrzeniu Wielkim. Dzieci z Koła Wolontariatu z naszej szkoły 

zaprezentowały tam program artystyczny "Popołudnie z kolędą". 

   Nasi uczniowie, wraz z opiekunami p. Beatą Cholewą i Sylwią 

Paprocką,  odwiedzili 14 stycznia pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Głównym celem występu było 

budowanie więzi międzypokoleniowych, również poza rodziną. 

Ważnym aspektem było także  rozwijanie u uczniów wrażliwości, 

skierowanej do ludzi starszych, jak i kształtowanie chęci pomocy 

innym ludziom.  

  Wolontariusze z wielkim pietyzmem śpiewali kolędy i  grali na 

instrumentach. 

Zachwyceni widzowie nagrodzili uczniów gromkimi brawami.  

Po części artystycznej przyszedł czas na wspólny, wraz                                     

z pensjonariuszami słodki poczęstunek oraz wręczenie własnoręcznie 

wykonanych upominków z okazji zbliżającego sie Dnia Babci                          

i Dziadka. 

  Mali artyści wnieśli dziecięcą beztroskę, radość i uśmiech w mury 

Domu Pomocy Społecznej.  

Spotkanie było wzruszające dla obu stron. 

Opr.B.Cholewa i S.Paprocka 

  

 

 Pod takim tytułem realizowane były  zajęcia profilaktyczne     

w naszej szkole  adresowane do uczniów klas siódmych , 



ósmych, rodziców  i nauczycieli. Odbywały się one w dniach 

20,  21 i 22 stycznia br. Miłość, szczęście, seksualność -  o tych         

i innych skarbach mówili szkolnej młodzieży realizatorzy tego  

interesującego programu. 

 

 

     Jego głównym celem  jest zapobieganie różnym 

zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Projekt 

został zrealizowany ze środków budżetu gminy Dobrzeń 

Wielki, przeznaczonych na realizację działań                                   

w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz narkomanii. Koordynatorem realizacji tych 

zajęć w naszej szkole  była p. mgr Katarzyna Kuszewicz, 

pedagog szkolny. 

  Były to trzy pełne dni interaktywnych warsztatów 

podczas których młodzież i dorośli mogli nabyć wiedzę na 

temat zagrożeń jakie występują w dzisiejszym świecie. 



       Poruszane były również problemy odpowiedniej  edukacji                

w zakresie postępowania z młodzieżą przeżywającą trudny 

okres wchodzenia w dorosłość. 

opr. U.Haliniak i E.Rychlik 

    

 

 

   W dniu   23 stycznia br. przybył do szkoły zaproszony gość, 

pan dzielnicowy  st. asp. Marek Godecki z Komisariatu 

Policji w Dobrzeniu Wielkim. Przedstawił on prezentację 

ostrzegającą dzieci przed różnymi zagrożeniami. 

   Pokaz  utrwalał uczniom wiedzę dotyczącą zasad 

poruszania się po drogach oraz sposoby obrony przed 

atakiem groźnego psa. Dzieci usłyszały również  przestrogi 



mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających 

z zabaw w miejscach niedozwolonych. Chociaż do tej pory 

nie mamy jeszcze aury zimowej, to  pan dzielnicowy mimo to, 

przypomniał  o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy 

lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni oraz zbliżania 

się do nieznajomych osób.  

Życzymy zatem wszystkim wspaniałego wypoczynku. 

       

 

    W dniu 24 stycznia br. w Publicznej Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim  odbyły się  

obchody Święta Babci i Dziadka.  



   Tradycyjnie już, impreza ta jest od lat wpisywana w coroczny 

kalendarz  planowanych uroczystości  szkolnych. 

 

   Klasa III b podczas próby w klasie. 

 

 

 



 

    

   Uroczystość ta odbyła się w pięknie udekorowanej sali 

gimnastycznej.   Na wstępie pani dyrektor  mgr Gabriela 



Matyszok przywitała niezwykłych gości ciepłymi słowami 

i zaprosiła do oglądania występów artystycznych, 

przygotowanych przez wnuczęta klas I – V  pod 

kierunkiem wychowawców. 

       

        Zabawy w świetlicy szkolnej w oczekiwaniu na    

występy artystyczne….. 



     Repertuar artystyczny  był bardzo urozmaicony. 

Starannie przygotowane wiersze, piosenki solo oraz 

zespołowe i  tańce , dostarczały babciom i dziadkom 

ogromnych wzruszeń. Tym bardziej, że dzieci 

włożyły wiele serca, by przypomnieć im ich dawnych 

idoli artystycznych i sposoby spędzania wolnego 

czasu.  

  Po występach artystycznych uczniowie wręczali 

dziadkom własnoręcznie robione laurki i upominki, 

wśród których były m.in. ekologiczne siatki na 

zakupy zdobione kolorowymi rysunkami. 

Uroczystość zakończyła się przygotowanym przez 

rodziców poczęstunkiem w postaci pysznych ciast, 

kawy i herbaty.  Była to również dla wielu okazja             

do miłych spotkań i pogawędek wśród rówieśników.  

opr. U. Haliniak 

 



    

  

 

                  

   Dzisiaj chętni uczniowie klas I-VII wzięli udział w niezwykłej           

i niecodziennej lekcji pt. "Naukowa epidemia, czary mary                

i alchemia" Grupy Zaelektryzowani.  

Mogli podziwiać eksperymenty fizyczne oraz chemiczne              

oraz zgłębić się zagrożenia i ochronę środowiska. 

 Najwięcej uśmiechu wywołały zabawy z helem, propanem, 

butanem i wodorem. 

 Niektórzy szczęśliwcy mogli nawet uczestniczyć                                    

w pokazie i bliżej doświadczyć prezentowane eksperymenty.  



 

 

 



 

              

 

                                                   

Możemy pochwalić się kolejnym sukcesem naszych 

uczniów, którzy dzięki wsparciu swoich Rodziców 

mogą realizować własne pomysły i brać udział w 

konkursach. 30 stycznia (czwartek) podczas Sesji 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki wręczono nagrodę i 

wyróżnienia w konkursie projektu statuetki na 



Zasłużonego Obywatela Gminy Dobrzeń Wielki. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się: 

- Agnieszka Pęcherz - uczennica klasy VII a, 

- Kamil Marmuszewski - uczeń klasy IV b, 

- Wojciech Owsiak - uczeń klasy III b. 

Konkurs wygrała Dominika Wacławczyk, która 

jest naszą absolwentką.  Wszystkim serdecznie 

gratulujemy! 

W galerii zdjęć możemy znaleźć zdjęcia pracy 

wykonanej przez Wojciecha Owsiaka oraz jego 

dyplom. Dziękujemy za przesłanie zdjęć mamie 

Wojtka p. Weronice Owsiak.  

 



                        

 

            



 

 

     W dniach 29-31 stycznia oraz 4 lutego, uczniowie naszej 

szkoły zorganizowali kiermasz NA POMOC KOALOM, z którego 

dochody zostały przekazane na działalność szpitala dla 

zwierząt poszkodowanych podczas wielkiego pożaru w 

Australii. Uczniowie zebrali imponującą kwotę 1844 złotych. 

Anioły ze szkoły składają serdeczne podziękowania 

WSZYSTKIM, którzy włączyli się organizację i 

przeprowadzenie kiermaszu, zwłaszcza uczniom klasy IVb i 

ich rodzicom. 

 

opr. Katarzyna Kuszewicz 

 



 

31 stycznia w piątek uczniowie klas młodszych od godziny 

9:00 rozpoczęli karnawałowe szaleństwo wraz z 

wychowawcami i opiekunami klas. Naszym wodzirejem po 

raz kolejny był Dj Bartek.. 

 

 

 

\ 



 

 



 

 



 

 



 

       

 

 7 luty to ostatni dzień nauki szkolnej przed zimowymi  

feriami. Nikt jednak nie zapomniał, że 14 lutego,                  

w trakcie ferii, będą walentynki. 

 



 Dlatego już  w czwartek , 6 lutego, przedstawiciele 

Samorządu Szkolnego chodzili po klasach i namawiali, 

by w piątek następnego dnia, zaakcentować walentynki  

strojem  w kolorach czerwieni i różu. No i tak się stało. 

Na korytarzach szkolnych w dniu 7 lutego dominowały 

te kolory. Kto zapomniał, to przyczepiał  sobie 

czerwone serduszko lub kwiat. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

      

     Uczennice  klas siódmej i ósmej  poprowadziły  na 

sali gimnastycznej taneczny pokaz zumby, do której  

zachęcili pozostałych. W tanecznych rytmach wszyscy 

utworzyli  przepiękne serca. I tak , jak  w piosence, 

powstały dwa serduszka. Pierwsze utworzyli uczniowie 

klas  młodszych, a następne uczniowie klas starszych. 

  W szkole działała też poczta walentynkowa. Czuwali 

nad nią uczniowie klasy  trzeciej b i szóstej a. 

       Roznosili listy i serduszka do wszystkich 

adresatów. W holu stała piękna fotobudka, gdzie 

dzieci robiły sobie zdjęcia z wybraną osobą. 



    Na koniec  zajęć wszyscy składali życzenia zdrowych 

i udanych ferii. To był niezwykle wesoły i serdeczny 

dzień. 

opr. Urszula Haliniak, fot. wychowawcy klas 

 

   

         

    W czasie trwania ferii zimowych 10 - 21 lutego 2020, 

dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych                                 

i gimnazjalnych, prowadzony był zorganizowany 

wypoczynek zimowy w GOK. 

 

 

                         

                 

 

Pojawił się nowy rodzaj wirusa. Nosi on oficjalną nazwę 

Pierwsze zachorowania były w chińskim mieście  



Wuhan. Jego wylęganie  trwa nawet dwa tygodnie   Wirus 

ten przenosi się z człowieka na człowieka. 

Zarażenie nim wiąże się z kilkoma symptomami, które 

towarzyszą także innym infekcjom, np. grypie: gorączką 

powyżej 38 stopni C, kaszlem i dusznością. 

Badania RTG klatki piersiowej pacjentów zainfekowanych 

tym wirusem wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia 

płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. 

 Najwięcej zachorowań jest w Chinach. Wirus z Chin szerzy 

się w kolejnych europejskich krajach. Dotarł również na 

kontynent amerykański.  

Kraje z największą liczbą zakażeń koronawirusem             w 

Europie (27.02): 

1. Włochy - 655  

2. Niemcy - 41 

3. Francja - 38 

4. Hiszpania - 23 

5. UK – 16 

  W dniu 22 lutego Łukasz Szumowski, minister zdrowia, 

podczas oficjalnej konferencji prasowej poinformował, iż nie 

stwierdzono jeszcze obecności koronawirusa w Polsce. 

Ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne, pojawiły 

się w mediach apele o zachowanie ostrożności poprzez 

szczególne zachowanie higieny. 

  W piątek, 28 lutego, na wniosek szkolnej pielęgniarki 

pojawiły się w szkole plakaty informacyjne.  



 

 

 

           We wszystkich       

        toaletach  szkolnych  

         zostały rozwieszone  

       plakaty o skutecznym 

               myciu  rąk.  

Wychowawcy przeprowadzili 

na ten temat pogadanki               

w klasach. 



 

                                                   

    Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły: 

Malwina Wochnik oraz Szymon Wochnik z klasy VI 

oraz  Maximilian Florek oraz Paweł Jonek z klasy VIII  

pomyślnie przeszli etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu  

Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”  i wzięli udział w etapie  

regionalnym konkursu, który odbył się w Opolu. 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki! 

            

Malwina Wochnik i Szymon Wochnik  Paweł Jonek i Maximilian Wochnik 

        Opracowały: Joanna Pałgan, Aneta Baron, Katarzyna Lauer-Borucka 

 

 



                                          

 

 

                                          

     

    Na zdjęciu uczniowie klasy II a                      fot. Marzena Kamińska 

          Uczniowie klas drugich na spektaklu „Wielkie mi 

coś” w reż. Marty Guśniowski. Sztuka opowiada                  

o  przyjaźni, nadziei i o tym, że każdy z nas jest ważny              

i stworzony do rzeczy wielkich – bez względu na to, czy 

jest ogromnym Słoniem czy też Najmniejszym 

Ziarenkiem Piasku. Po spektaklu młodzi widzowie 

zwiedzali zaplecze teatralne, gdzie oglądali stroje           

i rekwizyty teatralne. 



 

 

                                                    

 

Dowiedzieliśmy się o pierwszym pacjencie w Polsce , który uzyskał 

pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa  SARS – CoV-2   



Mężczyzna ten  podróżował autobusem z Niemiec do Polski. Ma 66 lat 

i jest mieszkańcem miejscowości Cybinka w woj. lubuskim. Trafił do 

szpitala w Zielonej Górze i  został tzw. "pacjentem zero". 

               

Szanowni Państwo, 

ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie zarówno Państwa, jak                    

i uczniów etap finałowy III edycji naszego Ogólnopolskiego Konkursu 

Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” dla szkół podstawowych 

planowany na 29.03.2020 zostaje przesunięty w czasie. Mam 

nadzieję, że o nowym terminie będziemy mogli Państwa 

poinformować po ustabilizowaniu się sytuacji związanej                                  

z koronawirusem. 

Liczymy na Państwa zrozumienie i spotkanie jeszcze w tym roku 

szkolnym. 

Z wyrazami szacunku 

Agnieszka Świca 

                                 

                



     To był radosny dzień w klasach. Chłopcy zrobili swoim   

koleżankom i paniom miłe niespodzianki. 

  

       Klasa  I b                                                   fot. Beata Sowa 

         



 

Klasa II a                                                                              fot. Marzena Kamińska 

 



 

III c                                                                   fot. Sabina Hadamek 

 

Klasa IV a                                                             fot. Katarzyna Palt 

 



 

Klasa IV a                                                                               fot. Katarzyna Palt 

 

Klasa V b                                                     fot. Elżbieta Rychlik 

 



 

Klasa V b                                                     fot. Elżbieta Rychlik 

 

 

Fot. J. Kubalka Chabior, kol. i opr. U. Haliniak 



 

    Opolskie przedsiębiorstwo jest jedną z najlepszych na świecie firm 

produkujących profesjonalny sprzęt na plany filmowe  wielkich 

superprodukcji. 

 

Fot. K. Palt 

   Bez wysięgników do kamer firmy MovieBird  nie może się  

obejść Hollywood i produkcje  telewizyjne. Sprzęt ten   



sprawdza się na planach najważniejszych produkcji filmowych                                   

i telewizyjnych na całym globie. Założycielem i prezesem firmy 

jest p. Piotr Stefan Adamiec, którego syn uczęszcza do naszej 

szkoły.   

                                                   

 

                                 

                       

 

                       

Szanowni Państwo, 

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. 

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo 

ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki 

oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą 

prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta 

wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 



W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne 

zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, 

rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach 

internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

                                   Z poważaniem 

                                                  Anna Ostrowska 

                                                                        Rzecznik prasowy MEN 

Załącznik 

                                                        Warszawa, 11 marca 2020 roku 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu 

oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym 

okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno 

publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji 

Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie 

odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja 

epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. 



Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji 

Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo 

ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na 

obszarze całej Polski.  

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:   

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;  

• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;  

• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków              

              wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych; 

• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach 

pomocy społecznej;  

• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich;  

• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 

          Dyrektorze,  

• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą 

zawieszone  na  2 tygodnie;   



• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i 

szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia  

dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; 

• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie 

przychodzą do szkół;  

• poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, 

jak będą wyglądały kolejne dni;  

Szanowni Rodzice, 

Po analizie obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusemi koniecznością pozostania 

uczniów w domach, proszę o szczególną ochronę swoich dzieci. 

Niezwykle istotną sprawą jest, aby dzieci nie przebywały w 

skupiskach ludzkich, nie przemieszczały się, jeśli nie ma takiej 

potrzeby. Proszę o zwrócenie uwagi na przestrzeganie higieny, 

zgodnie z zaleceniami profilaktyki epidemiologicznej. 

Jednocześnie informuję, iż Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

podjęła decyzję o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej. Będzie 

się to odbywać w następujący sposób: 

1.Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przez e-dziennik 

oraz inne komunikatory wysyłając informacje do Rodziców. 

Zostaną wskazane linki do stron internetowych bądź strony              

w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń, na których znajdują się 

odpowiednie zadania. Dla uczniów klas I-III  w następującej 

kolejności: poniedziałek: edukacja polonistyczna, j. angielski    



wtorek: edukacja matematyczna,  j. niemiecki                                                                             

środa: edukacja polonistyczna, edukacja informatyczna , 

czwartek: : edukacja matematyczna                                                                                          

piątek: edukacja plastyczna, religia . 

Dla uczniów klas IV-VIII w następującej kolejności:                                                                                                   

poniedziałek: j. polski, historia, religia, wos, edb, wf                

wtorek: j. angielski, j. niemiecki, fizyka                                                                                         

środa: matematyka,  informatyka, geografia, psycholog                                            

czwartek: j. polski, technika, muzyka,  plastyka                                                                       

piątek: biologia, przyroda, chemia, matematyka 

2.Nauczyciele wychowawcy świetlicy zamieszczą na stronie 

internetowej szkoły propozycje zabaw i zajęć plastycznych               

do wykorzystania w domu. 

3.Prosimy Państwa o czuwanie nad wykonywaną przez dzieci 

pracą. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy 26 marca 2020 r. 

i organizacja pracy szkoły wróci do normy. 

Z poważaniem, Gabriela Matyszok, Dyrektor Szkoły 

Szanowni Państwo 

W związku rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 uprzejmie 

informuję, iż od dnia 25 marca 2020r. obowiązują następujące 

ustalenia: 

Dla  Kl. I-III 



1. Realizujemy podstawę programową wolniej dostosowując ją 

do psychofizycznych możliwości uczniów. 

2. Nowe treści  tłumaczymy na filmach nagranych na WhatsApp, 

korzystamy z dodatkowych zasobów internetowych podając 

adresy, niektórzy wychowawcy prowadzą zajęcia poprzez 

komunikator skype- klasowo oraz indywidualnie oraz 

korzystamy z e- dziennika. 

3. Pracujemy na podręcznikach i kartach pracy "Szkolni 

Przyjaciele" wyd. WSIP które uczniowie posiadają w domu. 

4. Wspieramy dzieci i rodziców udzielając pomocy poprzez 

indywidualne rozmowy telefoniczne, wysyłając wiadomości na 

e-dzienniku i WhatsApp codziennie w godz. od 11.00 do 14.00. 

5. Konsultacje odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca 

od godz.16.00 do 17.00 

6. W przypadku kiedy rodzic nie korzysta z e-dziennika i innych 

komunikatorów z powodu braku internetu, wspólnie z 

wychowawcą ustalają formę kontaktu rejestrowaną w 

dokumentach wychowawcy. 

7. Ocenianiu podlegają prace domowe wysyłane w formie zdjęć 

na adres mailowy nauczyciela lub WhatsApp. 

Dla klas Kl. IV-VIII 

1. Pracujemy według planu, który zostanie zamieszczony na e-

dzienniku. 



2. Realizujemy podstawę programową wolniej dostosowując ją 

do możliwości psychofizycznych uczniów. 

3. Nowe treści  tłumaczymy na filmach nagranych na WhatsApp, 

korzystamy z dodatkowych zasobów internetowych podając 

adresy, korzystamy z e-dziennika. 

4. Pracujemy na podręcznikach i ćwiczeniach, które uczniowie 

posiadają w domu. 

5. Wspieramy dzieci i rodziców udzielając pomocy poprzez 

indywidualne rozmowy telefoniczne i wysyłając wiadomości na 

e-dzienniku. 

6. Konsultacje odbywają się w ostatni wtorek każdego miesiąca 

od godz.16.00 do 17.00 oraz indywidualnie wg. planu, który 

przekażą wychowawcy. 

7. W przypadku kiedy rodzic nie korzysta z e-dziennika i innych 

komunikatorów z powodu braku internetu, wspólnie z 

wychowawcą ustalają formę kontaktu rejestrowaną w 

dokumentach wychowawcy. 

8. Ocenianiu podlegają prace domowe wysyłane w formie zdjęć 

na adres mailowy nauczyciela lub wg. indywidualnego ustalenia 

z nauczycielem. 

W razie pytań, wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji. 

Gabriela Matyszok – dyrektor szkoły.                             



KOiW w Opolu informuje na podstawie wytycznych MEN-u, że 

kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone 

do 24 maja br. 

W dniu 24 kwietnia  Minister Edukacji Narodowej podpisał 

nowelizację stosownego rozporządzenia. 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań 

wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 

przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej 

zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i 

młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 

maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu 

oświaty. 

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i 

placówek oświatowych związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej 

organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 



Lista  kandydatów zakwalifikowanych  do Publicznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 

na rok szkolny 2020/21 

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020r.  zebrała się Komisja 

Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora    nr  

1/2019/2020 z dnia 24 lutego 2020r.  do przeprowadzenia 

rekrutacji uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej  z 

Oddziałami Sportowymi  w  Dobrzeniu Wielkim. 

Skład Komisji: 

Przewodniczący : Katarzyna Kuszewicz  - pedagog szkolny 

Członkowie:   

p. mgr Wioleta Kaczmarek 

p. mgr   Paulina Macioszek 

1.Adamski Krzysztof                                21.Mitek Łukasz 

2.Antosik Bartosz                                     22.Mikuła Michał 

3.Balcarczyk Alicja                                   23.Mϋhmel Mateusz 

4.Banach Miłosz                                      24.Nowak Leon 

5.Bialas Florian                                        25.Pampuch Szymon 

6.Doszak Malwina                                   26.Pasalski Paweł               

7.Dowbor Joanna                                    27.Płaczek Adam 

8.Dziuba Emilia                                        28.Radoń Adam 

9.Dziuba Krzysztof                                  29.Ratuszny Wiktoria 



10.Grabowski Tomasz                            30.Regner Robert                                   

11.Hodera Emilia                                     31.Rodzis Zuzanna 

12.Hodera Hanna                                    32.Rypień Radosław 

13.Jonek Karol                                         33.Schwierz Filip 

14.Kaczmarek Zuzanna                          34.Siwek Karolina 

15.Kokot Sebastian                                  35.Szwarcbach Emilia 

16.Kubis Brunon                                       36.Szydło Emilia 

17.Libawski Dominik                                37.Wacławczyk Adam 

18.Lukas Andrzej                                      38.Wolny Szymon 

19.Malinowski Patryk Adrian                 39.Zawada Adrian Marek 

20.Mikoś Ksawery                                    40. Zięba Piotr 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy IV-tej (sportowej) 

                         na rok szkolny 2020/2021: 

 

    Dlugosch Zuzanna                                Łytka Bartosz                      

    Funk Judyta                                            Mączko Hanna                                         

    Funk Zofia                                              Mehl Filip                                    

    Halama Dawid                                       Miler Julia                                   

    Harmus Zofia                                         Owsiak Julia                                       



    Hebda Aniela                                         Pasalska Katarzyna                             

    Janowski Karol                                      Radoszewska Natalia                                 

    Janowski Tomasz                                 Rencz Paweł                            

    Kanteluk Marcel                                  Szczygieł Julia                              

    Kocoń Mateusz                                    Wieczorek Zuzanna                                    

    Kupiec Emilia                                        Zygosz Amelia 

 

                            

        



 

 

   We wszystkich  klasach  odbywają się zajęcia  zdalne za 

pomocą  platformy Jitsi  a także Skypa czy   WhatsAppa. 



 

 

Praca zdalna pod kierunkiem wychowawczyni p. mgr Marzeny  Kamińskiej. 



    

                     

       16 kwietnia wprowadzono nakaz zasłaniania ust i nosa. 

Obowiązuje on każdą osobę, która opuszcza swój dom, 

mieszkanie, czy przydomowy ogród. Zatem w każdym miejscu, 

gdzie spotykamy się z innymi, obcymi osobami musimy zasłonić 

nos i usta. Obowiązek nie dotyczy jednak każdego m.in. 

zwolnione z tego obowiązku są dzieci do lat czterech oraz osoby, 

które borykają się z problemami z oddychaniem. 

                                   

 

    



               

     Nauczanie zdalne odbywa się na Platformie Jitsi oraz za pomocą 

komunikatorów WhatsApp, Skype, Teams  i innych w zależności              

od wspólnych uzgodnień nauczycieli z rodzicami. 

      Ze względu na różnice w jakości dostarczanego                                 

do mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki  sygnału internetowego 

występują również różnice w połączeniach relacji: nauczyciel 

prowadzący zajęcia i uczeń. Ponadto w rodzinach wielodzietnych jest 

utrudniony dostęp do komputerów. Część rodziców również pracuje 

zdalnie. Oferowana przez UG pomoc jest niewystarczająca. Nie jest 

łatwo.  

      

Lekcja z uczniami klasy II a , prowadzona przez p. mgr Marzenę 

Kamińską. Część uczniów ma słabszy Internet  i  z tego powodu 

zrezygnowali z kamerki. 



 

    Lekcja języka angielskiego w klasach trzecich prowadzona 

przez p. mgr Paulinę Macioszek. 

 

   Dzieci z klasy I A pod kierunkiem wych. mgr Izabeli 

Paluch  wykonały wiatraczki. 



 

                               

     To był  niezwykły ślub i dlatego zdecydowaliśmy się umieścić 

o nim krótką notatkę. 

    Zamaskowani Państwo Młodzi w czasie pandemii 

koronawirusa. 

Ślub Kasi Mieleckiej (córki naszej koleżanki Ani Hajder- 

Mieleckiej) i Pawła Iżykowskiego odbył się 23 maja 2020 r.                       

w Szklarskiej Porębie. Z powodu pandemii wesela nie było. Państwo 

Młodzi zamieszkali  w Dobrzeniu  Wielkim. 

                               



   

 

 

              

                               

 

       



 

 

 

 

 



 

 

                                    

     Najmłodsi uczniowie wracają do szkół.  

Zgodnie zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego od 25 

maja w klasach I-III szkół podstawowych zostały  uruchomione 



zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. W szkołach obowiązują  ścisłe wymogi sanitarne. Tak 

wygląda sala przygotowana do zajęć świetlicowych w naszej szkole.     

        

   

  

  Prace nadzorowane przez wychowawczynię  p. mgr Izabelę 

Paluch.   



     

 

       Na stronie internetowej  szkoły opublikowaliśmy 

życzenia  z okazji Dnia Dziecka, a także przedstawiliśmy 

propozycje kolejnych prezentacji. Ukazały się „Spektakle 

teatralne, gry planszowe i papieroplastyka” oraz 

„Zabawy przy muzyce”. 

 

 



                    

 

     

 

 



      W projekcie tym uczestniczą uczniowie klas drugich                       

i trzecich naszej  szkoły pod kierunkiem swoich 

wychowawców.  Realizują oni i dokumentują kolejne etapy 

projektu.    

    

 



 

 

                  

                                  

                              

         Szkolne Koło  Wolontariatu,  zrzeszało uczniów klas 

czwartych, piątych i szóstych. W ramach koła działały 



kółka PCK i Caritas. Uczniowie klas I – III  należeli                   

do Klubu Wiewiórka działającego pod patronatem 

Polskiego Czerwonego Krzyża.        

         W październiku odbyły się wybory do samorządu 

uczniowskiego  PCK. Dzieci zapoznały się z regulaminem 

szkolnego koła oraz celami i zasadami działalności 

Wolontariatu. Ci, co  wyrazili chęć przystąpienia do 

Caritas, złożyli deklaracje podpisane przez rodziców                          

i otrzymali  legitymacje wystawione przez zarząd Caritas 

w Warszawie. Z centrali Caritas przysłano koszulki z logo 

Caritas, które są wykorzystywane podczas akcji 

charytatywnych, nadzorowanych przez panie: mgr Beatę 

Cholewę i mgr Sylwię Paprocką. 

    Do wzruszającego spotkania doszło w Domu Pomocy 

Społecznej  dnia 14 stycznia 2020 r. w Dobrzeniu 

Wielkim. Dzieci z Koła Wolontariatu  zaprezentowały 

tam program artystyczny „Popołudnie z  kolędą”     

    Podczas akcji  „Gorączka Złota” zebrano ponad 56 

kilogramów monet, co stanowiło kwotę 885 zł. Docenił 

to Zarząd Wojewódzki PCK i wyróżnił naszą szkołę 

dyplomem przyznając jej piąte miejsce. 

Dzięki tej akcji z letniego wypoczynku skorzystają  

również uczniowie  naszej szkoły znajdujący się                      

w trudnej sytuacji materialnej. 



   Prowadzono również  sprzedaż kalendarzyków w 

ramach ogólnopolskiej akcji PCK „Kampania walki                    

z głodem”, co pozwoliło  na wsparcie paczkami                          

z żywnością i słodyczami dzieci z uboższych rodzin. 

 W dniu 5.10.2019 uczniowie Szkolnego Koła Caritas wraz                   

z opiekunami byli na pielgrzymce w Sanktuarium św. 

Jadwigi w Trzebnicy. Jej  organizatorem był Caritas 

Diecezji Opolskiej i stanowiła ona formę podziękowania 

wolontariuszom za ich całoroczną działalność  . 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. pod 

przewodnictwem księdza biskupa Pawła Stobrawy. 

Następnie uczestnicy pielgrzymki ze śpiewem udali się na 

piknik, podczas którego odbył się spektakl o św. 

Jadwidze. Dla urozmaicenia wyjazdu, na zakończenie, 

mimo deszczowej aury, członkowie SKC udali się na lody.  

Następną formą aktywności uczniów w ramach 

wolontariatu była organizacja nabożeństwa 

różańcowego w kościele św. Katarzyny w Dobrzeniu 

Wielkim w dniu 27.10.2019 roku. Po jego zakończeniu, 

dzieci szkolne kwestowały na rzecz uczniów                              

z adoptowanej szkoły Garden w Lusace w Zambii, Lungi 

w Sierra Leone oraz z miejscowości Puri przy Zatoce 

Bengalskiej.  



    Uczniowie działający w szkolnym kole włączyli się                         

w ogólnopolski program edukacyjny  PCK „Dziel się 

Uśmiechem”,  dbając o  higienę jamy ustnej. Akcję tę 

wspierała firma Wrigley Poland (producent 

bezcukrowych gum do żucia Orbit) i Polskie Towarzystwo 

Stomatologiczne. Każdy uczeń z klas I i IV otrzymał zeszyt 

ćwiczeń do pracy na lekcjach wychowawczych oraz 

upominki w postaci gumy do żucia, pasty do zębów                  

i szczoteczki do zębów. 

 Wolontariusze  wspierali również   Fundację dla Osób 

Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż   i Ty” 

poprzez sprzedaż cegiełek będących równocześnie 

pomocami dydaktycznymi. W ten sposób wspomagano 

poszkodowane przez los dzieci. Otrzymane pieniądze 

fundacja ta  przeznacza m.in. na zakup aparatów 

słuchowych lub protez dla dzieci. 

   23.02.2020 roku Szkolne Koło Wolontariatu zaprosiło 

uczniów do akcji ,,Marzycielska Poczta", polegającej na 

pisaniu listów  do chorych dzieci z całej Polski. Profile 

dzieci znajdowały się na stronie Marzycielskiej Poczty. 

Wybraliśmy następujące osoby: Julia Przykorzyńska - 10 

lat – Trzebina, Filip Abramik - 10 lat – Katowice,  Paweł 

Majewski - 9 lat – Strzeleczki,  Wiktoria Kępińska - 7 lat – 

Toruń. 



   Szkolne Koło Wolontariatu otrzymało podziękowania  

za kolejne akcje charytatywne z Caritas za udział w akcji 

,,Świąteczna paczka dla dziecka więźnia",  a także  

z PDMD - Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci -  za udział w 

akcji ,,Kolędnicy Misyjni" 

                                              

                                                  



                

           

  Listy i kartki wykonali uczniowie: 

Marcin Blacha, Adam Cholewa, Michalina Kupiec, Marta Świerc, Lena 

Jagusz, Wojtek Walat, Marcin Zakrzewski, Alan Schenk, Milena 

Duchnowska, Sonia Strumińska, Maja Lechowska, Zuzia Funk, Paulina 

Głodzik, Dawid Macioszek, Emilia Baziuk, Wojtek Baziuk, Kamila 

Mościcka, Fryderyk Buchta, Hania Simińska, Kamil Marmuszewski, 

   Uczniowie z naszej szkoły 

wykonywali kartki i pisali listy 

do chorych dzieci nawet w 

czasie nauczania zdalnego. 

   

 



Kamil Wierzgala, Nikola Szczygieł, Anastasia Nowak, Zuzia Pampuch, 

Julia Bilińska, Milena Sowa, Magdalena Hischer, Piotr 

Wacławczyk,Agata Chudala, Julia Stiller, Dominika Kocoń, Laura 

Kokot, Anna Kodura, Mateusz Kubis, Julia Radziszewska, Agnieszka 

Pęcherz, Weronika Siejka, Kamil Szleger, Bartek Kubiński, Daniel 

Kurtz, Małgosia Czapla. 

 

            
Uczniowie  działający w ramach Wolontariatu upamiętnili ilustracjami 

setną rocznicę urodzin Jana Pawła II.  



 

                         

   Świetlica  szkolna opiera swoją działalność na opracowanym  

na początku roku szkolnego  Planie Wychowawczo-

Dydaktycznym zgodnym ze Statutem  i Planem 

Wychowawczym Szkoły. 

  W roku  szkolnym 2019/2020 opieką świetlicową objęliśmy 

166 osób, w tym; 154 uczniów klas I – III i 12 uczniów klas 

czwartych. Na pełnym etacie  jako wychowawca świetlicy 

pracował jeden nauczyciel, a pozostali uzupełniali swe etaty           

w ramach przydzielonych godzin świetlicowych. 

   Realizowaliśmy zadania wynikające z planu pracy jak również 

współpracowaliśmy z nauczycielami organizującymi 

różnorodne imprezy w sali świetlicy. Wspieraliśmy ich głównie 

wykonanymi w świetlicy dekoracjami i uczestniczyliśmy                    

w komisjach konkursowych. 

  Dbaliśmy też o wystrój sal świetlicowych, zgodnie z daną porą 

roku. 

  Cztery pory roku w dekoracjach świetlicowych. 

                 



 

 

 



 

                                             

 

 



 

                



 

                   

      



 

Z dniem 12 marca szkoły rozpoczęły nauczanie zdalne.  

  W ramach propozycji świetlicowych na stronie internetowej 

szkoły ukazywały się oferty zajęć plastyczno-technicznych.          

    Do dnia 25 maja oferowano udział w konkursach: „Pani 

Wiosna”    i „Herb Gminy Dobrzeń Wielki”, a także prace  

„Ptaki”. Opublikowano prezentacje, które cieszyły się dość 

dużym zainteresowaniem, o czym świadczy wyświetlana ilość  

pobrań   „Pisanki i drapanki z wydmuszek” (326 pobrań) 

,”Poznaj w zabawie znaki drogowe” (286 pobrań), „Kolorowe 

pompony z włóczki” (278 pobrań) „Jak zrobić wiatraczek?” 

(308 pobrań) , „Co można zrobić z plastikowych butelek?”  

(187 pobrań), „Misiek z kartonu”, (188 pobrań)   „Wypieki          

z całą rodziną” (125 pobrań) i „Laurka  dla Mamy” (84 pobrań).  



 

 

Wiatraczki wykonane podczas warsztatów plastyczno-

technicznych zaprezentowanych w prezentacji na stronie 

internetowej  szkoły. 

    Z dniem 25 maja szkoła otworzyła  działalność  opiekuńczo 

wychowawczą dla uczniów  klas I – III w świetlicy 



dostosowując się do rozporządzeń MEN-u, Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz procedur 

postępowania przedstawionych przez Dyrekcję Szkoły na 

stronie internetowej szkoły.  

   Oprócz zajęć stacjonarnych nadal ukazywały się propozycje 

online świetlicy na stronie internetowej szkoły. W prezentacji 

„Zabawy muzyczno – plastyczne”( 15 pobrań) i „ Zabawy przy 

muzyce” (44 pobrań) zaproponowano zabawy naśladowcze, 

których głównym celem jest rytmiczne poruszanie się i 

tworzenie muzycznego opowiadania.                           

    W kolejnej prezentacji zatytułowanej „ Spektakle teatralne, 

gry planszowe i  papieroplastyka”(62 pobrania) zaoferowano 

oglądanie spektakli teatralnych dla dzieci, rodzinne gry 

planszowe i różnego rodzaju propozycje plastyczne. 

   Ostatnią przedwakacyjną prezentację wychowawców 

świetlicy  zatytułowano „Wspólne śpiewanie, języka łamanie”. 

Przedstawiono w niej propozycje filmów i piosenek karaoke             

z filmów „Zaplątani”,  ”Zwierzogród”, „Vaiana: skarb oceanu” 

oraz popularnych piosenek z edukacji przedszkolnej, a także  

wczesnoszkolnej również w wersji karaoke.  

     W drugiej części prezentacji  zaproponowano łamańce 

językowe, w tym trudne powiedzonka i wierszyki jako 

doskonałe ćwiczenia dykcji. 

              



                                 

        W roku szkolnym 2019/2020 z biblioteki szkolnej 

korzystało ok. 90 % uczniów i nauczyciele będący 

pracownikami szkoły. Kadra pedagogiczna korzystała głównie   

z encyklopedii i słowników wypożyczając je na bieżąco                 

w trakcie prowadzonych lekcji. 

   Biblioteka prowadziła również ewidencję i udostępnianie 

podręczników szkolnych. 

  W ramach godzin bibliotecznych prowadzono działalność 

pedagogiczną i biblioteczno-techniczną: 

- udostępniano zbiory biblioteczne w wypożyczalni i w czytelni, 

- udostępniano potrzebne materiały na poszczególne lekcje; 

-rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborach 

czytelniczych. 

- współorganizowano imprezy popularyzujące literaturę m.in. 

„JESIEŃ W POEZJI” (19 listopada 2019 r. ) we współpracy z 

wychowawcami klas I – III  i świetlicą szkolną. 

      Na bieżąco  angażowano dzieci do współpracy z biblioteką 

szkolną. Powstała grupa zaangażowanych czytelnictwem                   



i działalnością biblioteki uczniów, którzy stale pomagali                                          

w pracach  porządkowych, wypisywaniu kart książek                

oraz naprawie tych zniszczonych. 

          Współpracowano z wychowawcami klasowymi                                 

i świetlicowymi. Przez cały rok szkolny biblioteka szkolna 

prowadziła również zajęcia dla dzieci świetlicowych                   

w sytuacjach zwiększonej liczebności uczniów. 

  Przeprowadzono również skontrum biblioteczne. 

   Z dniem 12 marca, kiedy to zawieszona została działalność  

stacjonarna szkół, propozycje  biblioteczne ukazywały się na 

stronie internetowej szkoły. Organizowany był online konkurs 

fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. 

 

Wybranym uczestnikom konkursu  przyznane zostały miejsca 

od I- III 



 

      Pozostali uczniowie  otrzymali wyróżnienie  za udział                    

w konkursie. 

  Na stronie internetowej szkoły ukazały się  następujące propozycje 

biblioteczne : 

1.Poradnik dla rodziców ,,Jak i dlaczego zachęcać dzieci                       

do czytania''. 

2.Aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych i innych źródeł 

darmowych (lub prawie darmowych)  ebooków                                     

oraz audiobooków. 

3. Prace plastyczne uczniów ilustrujące przeczytane książki. 

4. Prezentacja „Papież; kalendarium”. 

5. Prezentacja „Spotkanie z pisarzem: Papcio Chmiel – Henryk Jerzy  

     Chmielewski” 



          

 

 

 

 

  Zajęcia rewalidacyjne, usprawniające i rozwijające 

umiejętności edukacji polonistycznej, matematycznej, 

muzycznej i plastycznej prowadziły w nauczaniu 

indywidualnym panie mgr Beata Cholewa i mgr Sylwia 

Paprocka, pedagodzy specjalni. Prowadzono je trzy razy 

w tygodniu  po półtorej godzinie zegarowej. 



 

  Od  12 marca zajęcia indywidualne prowadzone były również 

zdalnie.                        

 

        Uczniowie naszej szkoły, którym los zwierząt nie      

 jest obojętny i chcą im pomagać w miarę swoich         

możliwości uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Anioły ze 

szkoły” realizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i  Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

     Dzieci wraz z opiekunami od lat współpracują ze schroniskiem  

dla bezdomnych psów i kotów na Otoku                w Dobrzeniu 

Wielkim. Systematycznie organizują zbiórki karmy dla zwierząt oraz 

koców i poduszek do ich legowisk. 

   Opiekunowie koła: Katarzyna Kuszewicz, Sylwia  Paprocka i Paulina Stefan 

     opr. U.Haliniak 



                      

  Przegląd wybranych zajęć i projektów. 

 

 

 



  

     Nauczyciele wychowania fizycznego : Wojciech Lasota, 

Katarzyna Palt, Jarosław Draguć , Danuta Stankiewicz Pason, 

Zbigniew Wajman –  od początku zawieszenia zajęć w szkole 

opracowali  system pracy zdalnej,w którym połączyli ćwiczenia 

z wiedzą i nauką. Swój plan pracy podzielili na kolejne etapy, w 

których łączyli ćwiczenia fizyczne z wybranym przedmiotem. 

Oto  przykłady tych przedsięwzięć: 

 

PROJEKT „ĆWICZENIA, WIEDZA I NAUKA” ETAP II WYCHOWANIE 

FIZYCZNE   I PLASTYKA3x30x130/min. Ćwiczenia: rozgrzewka 10-15 

min. Ćwiczenia właściwe: 3 x w tygodniu po 30 min.,  przy 

wartościach tętna 130/min. z wykorzystaniem krzesła, ściany, 

dywanu... 

 PLASTYKA:  ZAPROJEKTOWANIE KOSZULKI SPORTOWEJ   



     

 

 

 

 



 

 

 

PROJEKT „ĆWICZENIA, WIEDZA I NAUKA”  WYCHOWANIE FIZYCZNE I BIOLOGIA 

3x30x130/min. Ćwiczenia: rozgrzewka 10-15 min. Ćwiczenia właściwe: 3 x w 

tygodniu po 30 min.,  przy wartościach tętna 130/min.  z wykorzystaniem 

krzesła, ściany, dywanu...BIOLOGIA: model komórki i wykonanie zdrowej 

potrawy  



 

 

PROJEKT „ĆWICZENIA, WIEDZA I NAUKA”  WYCHOWANIE FIZYCZNE I BIOLOGIA 

3x30x130/min. Ćwiczenia: rozgrzewka 10-15 min. Ćwiczenia 

właściwe: 3 x w tygodniu po 30 min.,  przy wartościach tętna 

130/min.  z wykorzystaniem krzesła, ściany, dywanu... 

BIOLOGIA: model komórki i wykonanie zdrowej potrawy. 



 

                  

         

                  Ósmoklasiści w oczekiwaniu na konsultacje. 

             

                              

Dnia 11 czerwca 2020 r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 

dydaktyczno-opiekuńczych. 

                     



  12 czerwca 2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tych 

dniach nie ma nauczania zdalnego. 

         

  16-18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) dni wolne od 

zajęć dydaktycznych. Nie było zdalnego nauczania. 

 

  16  czerwca odbył się egzamin z języka polskiego,  17 kwietnia                  

z  matematyki,  18 kwietnia z języka  angielskiego. 

opr. U. Haliniak na podstawie zdjęć p. Marzeny Kamińskiej 

 

 

                           



   Ze względu na panującą pandemię zakończenie roku szkolnego odbywało się 

w grupach, zgodnie z opracowanymi procedurami. Wszyscy uczniowie mieli 

założone maseczki.  

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Uczniowie klas I-III wchodzili i wychodzili wejściem głównym szkoły. 

godz. 8.00    klasa Ia        sala nr 5             godz. 9.00    klasa IIIc     sala nr 1 

godz. 8.15     klasa IIIb    sala nr 4              godz. 9.15    klasa Ib       sala nr 5 

godz. 8.30    klasa IIc      sala nr 3               godz. 9.30   klasa IIb       sala nr 4  

godz. 8.45    klasa IIa      sala nr 2               godz. 10.00 klasa IIIb     sala nr 1   

Uczniowie klas IV-VIII       

godz. 8.00   klasa VIIIa    -  sala gimnastyczna - wchodzili i wychodzili wejściem  głównym 

od sali gimnastycznej 

godz. 9.00   klasa IVa     sala 101  wchodzili i wychodzili od podwórka przy salce 

korekcyjnej 

godz. 9.15  klasa IVb     sala 102   wejście i wyjście od podwórka przy salce korekcyjnej 

godz. 9.30  klasa Va      sala 103   wejście i wyjście od podwórka przy salce korekcyjnej 

godz. 9.45  klasa Vb      sala 012   wejście i wyjście od podwórka obok śmietnika 

godz. 10.00 klasa Vc sala 104 wchodzą i wychodzą wejściem głównym od sali 

gimnastycznej 

godz. 10.15 klasa VIa sala 105 wchodzą i wychodzą wejściem głównym od sali 

gimnastycznej 

godz. 10.30 klasa VIb  sala 202  wejście i wyjście od podwórka obok śmietnika 

godz. 10.45 klasa VIc sala 203  wejście i wyjście od podwórka obok śmietnika 

godz. 10.00 klasa VIIa  sala gimnastyczna - wchodzą i wychodzą wejściem  głównym od 

sali gimnastycznej 

godz. 10.00 klasa VIIb  sala gimnastyczna - wchodzą i wychodzą wejściem  głównym od 

sali gimnastycznej 

Uczniowie przychodzili w maseczkach i po wejściu do szkoły obowiązkowo 

dezynfekowali dłonie. Wszyscy zachowywali bezpieczną odległość. 



 



              

                                        



             


