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INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019
3 września 2018 r. Mszą Świętą w kościele
parafialnym w Mierzycach rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny. Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich, którzy powitali całą naszą społeczność
ciepłymi słowami przekazanymi od Pani Prezes Marii
Chodkiewicz. Wszystkich zebranych nauczycieli,
uczniów i rodziców przywitał również nowy
wicedyrektor szkoły Pan Piotr Makos, który pod
nieobecność naszej Pani Dyrektor Katarzyny
Bryczek będzie sprawował rządy.
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PROGRAM FORMACYJNY
W roku szkolnym 2018/2019 będziemy realizować plan
formacyjny, którego hasło przewodnie brzmi
„Napełnieni Duchem Świętym”. W naszych działaniach
wychowawczych będziemy odkrywać Osoby i Dary
Ducha Świętego, a także pełnić misje w mocy Bożego
Ducha. W każdym miesiącu realizujemy inną tematykę
dzięki czemu uczniowie mają realny wpływ na swój
integralny rozwój.
DNI WOLNE
1. 8.10.2018 – Szkolenie Formacyjne SPSK
2. 12.10.2018 - Dzień Edukacji Narodowej
3. 16.11.2018 - XXIX Forum Szkół Katolickich
4. 1.11-.2.11.2018 - Wszystkich Świętych
5. 02.05.2019 - Święto Flagi
OBIADY
W bieżącym roku szkolnym obiady będzie dowozić
firma cateringowa „ANTERS” z Mierzyc. Koszt
posiłków nie uległ zmianie i będzie odpowiednio
wynosił:
 9,50 zł – cały obiad
 3,50 zł – pierwsze danie
 8,50 zł – drugie danie
UBEZPIECZENIE
W naszej szkole istnieje możliwość dodatkowego
ubezpieczenia dziecka. Roczna składka ubezpieczenia

wynosi 42,12 zł. Wpłaty można dokonywać do końca
października u wychowawców klas.
KALENDARIUM ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019
 Zimowa przerwa świąteczna:
22 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r.
 Ferie zimowe: 11.02 - 24.02.2019 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna:
18.04 - 23.04.2019 r.
 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
 Ferie letnie: 22 czerwca - 1 września 2019 r.
To już było ….
SPRZĄTAMY ŚWIAT
W dniach 19 i 21 września cała społeczność szkolna
wzięła udział w akcji Sprzątania Świata. „Sprzątanie
świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania
środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia,
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki
którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ
na środowisko. Dlatego w tym roku podjęliśmy dwa
wyzwania:
 pierwsze - zorganizowaliśmy w naszej szkole
zbiórkę niepotrzebnych i zużytych baterii.
Zbiórka ta będzie trwała przez cały rok
szkolny;
 drugie wyzwanie podjęliśmy w trzecim
tygodniu września – sprzątając otaczające nas
tereny.
SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI
MEDYCZNYMI
7 września 2018 r. nasze przedszkolaki oraz
uczniowie uczestniczyli w wyjątkowej lekcji
przeprowadzonej przez ratowników medycznych.
Panowie przypomnieli wszystkim podstawowe
zasady
udzielania
pierwszej
pomocy
poszkodowanym osobom w różnych sytuacjach.
Każdy mógł wykazać się posiadaną już wiedzą
prezentując swoje umiejętności.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
21
września
dzieci
z
naszego
oddziału
przedszkolnego wyruszyły na bardzo ważną lekcję,
która dotyczyła bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz utrwalenia znajomości znaków w pobliżu
szkoły. Jak się okazało były to bardzo pouczające
zajęcia i ukazały wszystkim uczestnikom jak ważne
jest bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez
przejście dla pieszych, a także na jakie znaki drogowe
musimy zwracać szczególną uwagę.
Drogi Rodzicu czy wiesz, że
dbając o integralny rozwój Twojego Dziecka
w naszej placówce rozwijamy kompetencje
kluczowe:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym
2. porozumiewanie się w językach obcych
3. kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowotechniczne
4. kompetencje informatyczne
5. umiejętność uczenia się
6. kompetencje społeczne i obywatelskie
7. inicjatywność i przedsiębiorczość
8. świadomość i ekspresja kulturalna.

według Howard Gardner.
Główne założenia:
- Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje
inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
- Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne
ćwiczenia.
- Wszystkie inteligencje są równoprawne.
- Każda z inteligencji charakteryzuje się własną
specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych
inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa.
Rodzaje inteligencji:

językowa

matematyczno – logiczna

ruchowa

wizualno – przestrzenna

muzyczna

przyrodnicza

intrapersonalna (refleksyjna)

interpersonalna

Mając na uwadze świadomość jak ważna jest
umiejętność właściwego uczenia się przez naszych
podopiecznych przeprowadziliśmy w każdej klasie
diagnozę dot. stylów uczenia się, dzięki, której
wiemy jak wspomagać nasze dzieciaki we
właściwym rozwoju.
MÓJ STYL UCZENIA SIĘ:
1. Wzrokowiec,
2. Słuchowiec,
3. Kinestetyk.
O szczegóły zapytaj wychowawcę 
Dbamy również o naszych najmłodszych
milusińskich z Oddziału Przedszkolnego dlatego też
tutaj zaplanowaliśmy rozwój inteligencji wielorakiej

Szczegóły znajdziesz u wychowawcy 

