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BIULETYN INFORMACYJNY
DLA RODZICÓW NR 2/2018/2019
Szanowny Rodzicu, w naszej szkole dbamy
o kształtowanie
właściwych
nawyków
prozdrowotnych
związanych
z pakowaniem
tornistrów, stąd nasi uczniowie mogą:
- korzystać z szafek na przybory i podręczniki,
- korzystać z multipodręczników,
- korzystać z tablic interaktywnych.
Dodatkowo podczas zajęć z wychowawcą uczniowie
dowiadują się w jaki sposób pakować swój tornister,
aby nie obciążał nadmiernie ich pleców.
DROGI
RODZICU
POMÓŻ
I
TY
SPRAWDZAJĄC
TORNISTER
SWOJEGO
DZIECKA, ABY ZNALAZŁY SIĘ W NIM
TYLKO
NIEZBĘDNE
PODRĘCZNIKI
I ZESZYTY W DANYM DNIU ZAJĘĆ
LEKCYJNYCH.
Nasza szkoła uczestniczy w OSE. To program
publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom
dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego
Internetu. Program został zaprojektowany przez
Ministerstwo
Cyfryzacji
we
współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

REZERWA OŚWIATOWA
Udało się nam pozyskać rezerwę oświatową na
wyposażenie
szkoły
w pomoce
dydaktyczne
z zakresu biologii, chemii, geografii i fizyki
w wysokości 15 tysięcy złotych. Pomoce już
niebawem dotrą do naszej szkoły. Czekamy
z niecierpliwością.

WYJAZD NA SPEKTAKL BAŚNIE POLSKIE
9 października dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I–IV uczestniczyły w spektaklu pt.: Baśnie
polskie. Celem wyjazdu były: integracja i wzmacnianie
więzi koleżeńskich, a także kształtowanie nawyków
kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
i środkach transportu.

WYJAZD NA SPEKTAKL DO PRASZKI
26 września uczniowie klas V–VIII wybrali się do
Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce na dwa
przedstawienia teatralne. Uczniowie klas Va, Vb i VI
obejrzeli spektakl pt.: Ania z Zielonego Wzgórza,
natomiast klasy VII i VIII śledziły losy głównego
bohatera Pana Tadeusza. Był to bardzo budujący
kontakt z kulturą, oby więcej takich wyjazdów!

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
12 października pierwszaki miały swoje wielkie
święto – ślubowanie. Pan Dyrektor Piotr Makos
pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej
szkoły i wręczył im legitymacje szkolne. Następnie
zaprezentowali wachlarz swoich umiejętności. Każdy
otrzymał również skromny upominek od rodziców
oraz przedstawicieli samorządu szkolnego. Witamy
Was kochane pierwszaki w naszej społeczności!

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA
27 września cała społeczność szkolna świętowała
zbliżający się Dzień Chłopaka. Wszyscy świetnie się
bawili. Nie zabrakło wspólnych zabaw, tanecznych
wygibasów i oczywiście przepysznej pizzy.
GIGANCI SIATKÓWKI
6 października uczniowie klasy VI mieli okazję
uczestniczyć
w IX
Charytatywnym
Turnieju
„Wielton Giganci Siatkówki 2018”. Turniej odbywał
się pod hasłem Polska–Niemcy. Cała klasa była
zachwycona. Wiktoria, dziękujemy Tobie i Twoim
Rodzicom za możliwość uczestniczenia w tej
wspaniałej imprezie!
V PRZEGLĄD PIEŚNI I WIERSZY
PATRIOTYCZNYCH
8 października reprezentanci naszej szkoły
uczestniczyli w V Przeglądzie Pieśni i Wierszy
Patriotycznych w Wierzchlesie. Milan wraz z Nikolą
i Julią wykonali utwór Biały krzyż. Wiktoria Kapela
wyrecytowała wiersz Tu wszędzie Polska.
Publiczność była oczarowana występami i nagrodziła
naszych wykonawców gromkimi brawami.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
12 października uczniowie w krótkim montażu
słowno-muzycznym
podziękowali
wszystkim
nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w ich
wychowanie oraz za przekazywaną im wiedzę.
Prezentowane wiersze w humorystyczny sposób
odzwierciedliły
prawdziwe
szkolne
życie.
Dziękujemy!!!
DZIEŃ PAPIESKI
16 października uczniowie naszej szkoły uczcili
pamięć o Janie Pawle II. Z tej okazji, jak co roku
obchodziliśmy Dzień Papieski – budując w ten sposób
żywy pomnik Papieża Polaka. Podczas uroczystego
apelu przedstawili życie i nauczanie Karola Wojtyły.
WARSZTATY Z DORADZTWA
ZAWODOWEGO
17 października w Wieluniu odbyło się spotkanie
informacyjne dla klasy VII i VIII pt.: BĄDŹ
ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA. W ramach
spotkania uczniowie uczestniczyli w zajęciach, które
miały im przybliżyć kwestie związane z planowaniem
przyszłej drogi zawodowej.

KONKURS HISTORYCZNY
18 października uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w konkursie historycznym organizowanym
przez Szkołę Podstawową w Osjakowie. Adam
Kaczmarek zajął zaszczytne III miejsce w kategorii
klas IV–VI, ale pięknymi dyplomami cieszyli się
wszyscy uczestnicy: Julia Krawczyk, Nikola Makos
i Aleksandra
Paprocka.
Gratulujemy
Wam
serdecznie!
Z PIEŚNIĄ KU WOLNOŚCI
23 października uczeń naszej szkoły Milan
Szewciw
reprezentował naszą placówkę na
I Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych
Z pieśnią ku wolności, który odbył się w Osjakowie.
Jego występ został doceniony przez jury
i nagrodzony wyróżnieniem. Gratulujemy!
WIZYTA W PIEKARNI
23 października nasze przedszkolaki miały okazję
zobaczyć jak powstaje chleb. W tym celu udały się
do pobliskiej piekarni, aby przyjrzeć się
podstawowym zadaniom piekarza. Dziękujemy za tak
cenne doświadczenie!
MISTRZOSTWA POWIATU WIELUŃSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
24 października w Mierzycach odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Tenisie
Stołowym. Naszą szkołę reprezentowali panowie
w składzie: Filip Lach, Bartosz Kula oraz Dawid
Krajewski. Chłopaki dzięki swoim umiejętnościom
zdobyli drugie miejsce. Dzięki temu awansowali do
półfinałów wojewódzkich. Gratulujemy!
„POLICYJNA AKADEMIA
BEZPIECZEŃSTWA”
25 października Igor Jarząb i Wiktoria Kapela
wzięli udział w XIII edycji ,, Konkursu sprawności
fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie" w ramach
akcji ,,Policyjna Akademia Bezpieczeństwa". Oprócz
tego, że świetnie się bawili, to także zaprezentowali

swoje umiejętności na bardzo wysokim poziomie.
Gratulujemy Wam kochani!!!
WOJEWÓDZKI FINAŁ W TENISIE
STOŁOWYM CHŁOPCÓW
31 października chłopcy w składzie: Dawid
Krajewski, Bartek Kula i Filip Lach toczyli boje
w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim. Zajęli
VIII miejsce. Taki wynik w województwie to powód
do dumy!
TRZY RAZY I MIEJSCE!!!
Dziewczęca drużyna w składzie: Nikola Makos,
Aleksandra Paprocka i Patrycja Bernaś zdeklasowały
wszystkie swoje rywalki podczas turniejów:
Gminnego, Międzygminnego i Powiatowego
Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt w ramach
Igrzysk Dzieci. Gratulujemy i trzymamy mocno
kciuki za sukces na szczeblu wojewódzkim!
Jesteście wspaniałe!!!
GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
CHŁOPCÓW
5 listopada reprezentacja w składzie: Grzegorz
Cieśla i Tobiasz Kudra podjęła wyzwanie podczas
Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców.
Panowie zajęli ostatecznie IV miejsce. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
5 listopada to dzień, który pozostanie na długo
w pamięci naszych przedszkolaków. Tego właśnie
dnia złożyli oni uroczyste ślubowanie i zostali
pasowani przez pana wicedyrektora Piotra Makosa na
prawdziwego przedszkolaka. Dzieci przedstawiły
krótką część artystyczną, w której zaprezentowały
swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak
dużo już potrafią. Kochane przedszkolaczki witamy
Was w naszym szkolnym gronie!!!
UROCZYSTE ODŚPIEWANIE HYMNU
Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGÓŚCI

9 listopada o godzinie 11:11 cała społeczność
szkolna odśpiewała uroczyście Hymn Polski, aby
uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Jesteśmy dumni z naszego kraju
i z tego, że jesteśmy Polką i Polakiem!!!
SPOTKANIE Z P. JACKIEM PRZEBIERAŁĄ
9 listopada naszą szkołę odwiedził niezwykły gość –
pan Jacek Przebierała – dwukrotny medalista
paraolimpijski w rzucie oszczepem. Opowiadał nam jak
wiele wyrzeczeń, wysiłku i trudu kosztowało go
zdobywanie medali. Dał nam przykład, że nie ma
rzeczy niemożliwych i osoby niepełnosprawne,
pomimo swoich trudności są w stanie osiągać w życiu
swoje cele i realizować się na 100%!
OGNISKO PATRIOTYZMU
9 listopada cała społeczność szkolna wzięła udział
w Ognisku Patriotyzmu z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Całą uroczystość
rozpoczęliśmy apelem pt. „POLSKO, nie jesteś Ty już
niewolnicą”. Podczas krótkiego montażu słownomuzycznego uczniowie przedstawili trudne dzieje
naszej Ojczyzny i drogę do naszej wolności. Następnie
udaliśmy się na boisko szkolne, gdzie rozpalono
ognisko, aby zaśpiewać pieśni w ramach corocznego
Przeglądu Pieśni Patriotycznych.



NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
29.11.2018 r. – dyskoteka andrzejkowa
20.12.2018 r. –warsztaty bożonarodzeniowe
16.12.2018 r. –Jasełka
Dzień Babci i Dziadka






AKTUALIZACJA DNI WOLNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z KOMPETENCJI
DYREKTORA SZKOŁY
8 października – szkolenie nauczycieli SPSK,
2 listopada – Dzień Zaduszny,
15, 16, 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty,
2 maja – Dzień Flagi RP.





