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W numerze: 

 Odpowiedzialność cywilna uczniów,  

 Nowości w naszej Szkole, 

 Innowacje pedagogiczne, programy własne, projekty edukacyjne na rok 

szkolny 2018/2019, 

 Koła zainteresowań,  

 Konkursy i zawody sportowe, 

 Ważne wydarzenia pierwszego półrocza – uroczystości, wycieczki, zbiórki  

i inicjatywy Samorządu Uczniowskiego,  

 Uczniowie wyróżniający się w nauce i z najwyższą frekwencją po 

pierwszym półroczu, 

 Kalendarz drugiego półrocza, 

 Terminarz spotkań z rodzicami, 

 Rada Rodziców, 

 Dane kontaktowe szkoły. 

 

 

 



1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA UCZNIÓW: 

 

Drodzy Rodzice! 

Bezpieczeństwo dzieci jest naszą wspólną troską. Wprawdzie zapewnienie bezpiecznych 

warunków nauki i pobytu uczniów na terenie szkoły jest zadaniem placówki, to jednak 

mamy nadzieję, że w codziennym wykonywaniu tego zadania możemy liczyć także 

na Państwa wsparcie oraz zrozumienie działań podejmowanych przez szkołę w celu 

ograniczenia potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się dzieci, w tym także tych, 

które są spowodowane zachowaniem samych uczniów. Prosimy o uważne zapoznanie się 

z poniższą informacją oraz o – w miarę możliwości – uwzględnienie sformułowanych w niej 

zaleceń. 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieci do lat 13 nie ponoszą 

odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (na osobie, jak również w mieniu). 

Odpowiedzialność cywilna za ich zachowania, których skutkiem jest powstanie 

szkody, przechodzi jednak na te osoby, które z mocy ustawy są zobowiązane 

do nadzoru nad dziećmi. Może to być również Szkoła (w czasie kiedy dziecko 

znajduje się pod jej opieką), jeśli okazałoby się, że nadzór nie był wykonywany 

starannie. 

2. Po przekroczeniu granicy wieku 13 lat uczeń może już ponosić odpowiedzialność, 

w tym także majątkową, za swoje zachowanie będące czynami niedozwolonymi, jeśli 

ich skutkiem jest wyrządzenie szkody (np. za zniszczenie mienia szkoły lub kolegów, 

za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu), co w praktyce może pociągać za sobą 

obciążenie finansowe dla rodziców niepełnoletniego ucznia. 

Mając powyższe na uwadze, w trosce  o bezpieczeństwo, w tym także Państwa 

bezpieczeństwo prawne, apelujemy o: 

 Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania ze strony Państwa 

dzieci, 

 Zwracanie uwagi na to, czy dziecko uczęszcza na zajęcia zgodnie z obowiązującym 

planem zajęć oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć wraca do domu, ewentualnie 

przebywa w innym miejscu za Państwa wiedzą, 

 Zwracanie uwagi na to, czy dziecko nie zabiera do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów lub rzeczy, których z racji wieku nie powinno posiadać, 

 Przekazywanie szkole informacji o ewentualnych konfliktach między uczniami 

w celu podejmowania przez nią działań zapobiegających ich eskalacji, w tym 

stosowania przemocy psychicznej lub fizycznej w relacjach między uczniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NOWOŚCI W NASZEJ SZKOLE: 

 

 MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA. 

W trosce o zdrowie uczniów i w celu zwiększenia świadomości dzieci i dorosłych  

w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na funkcjonowanie naszego organizmu,  

w naszej szkole wprowadziliśmy prosty system informowania o stanie jakości powietrza  

w naszym regionie. Na gazetkach Samorządu Uczniowskiego codziennie pojawia się buźka  

w jednym z trzech ustalonych kolorów: 

Zielona buźka informuje dzieci o bezpiecznym stężeniu substancji w powietrzu. 

Dzieci mogą spokojnie i bezpiecznie przebywać na świeżym powietrzu. Wszystkie 

zaplanowane spacery ,lekcje na zielonych salach gimnastycznych mogą się odbyć, dzieci 

podczas dużych przerw mogą przebywać na boisku szkolnym, sale można wietrzyć. 

Pomarańczowa buźka jest ostrzeżeniem. Normy zostały przekroczone i należy 

zachować ostrożność. Stosować krótkie przewietrzanie pomieszczeń w trakcie trwania 

ostrzeżenia. Wszelka aktywność fizyczna i  zabawy na powietrzu powinny być ograniczone. 

Czerwona buźka to stan alarmowy. Unikać  przewietrzania pomieszczeń w trakcie 

trwania ostrzeżenia. Wszelka aktywność fizyczna i  zabawy na powietrzu powinny być 

wstrzymane do zakończenia alarmu. Zakaz odbywania lekcji wychowania fizycznego 

na podwórku, zakaz wypuszczania uczniów na dużych przerwach na boisko szkolne. 

 

Pamiętajmy, że na jakość powietrza mamy wpływ również my – dorośli. Zastanówmy 

się, zanim cokolwiek wrzucimy do pieca. 

 

 

 PIERWSZE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY. 
 

W dniach 18-20.12.2018 r. odbyły się pierwsze próbne egzaminy po ósmej klasie, 

wynikające z reformy systemu oświaty w 2017 roku. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się 

z formą zadań egzaminacyjnych i sprawdzenia swojej wiedzy, aby w kwietniu osiągnąć jak 

najwyższy wynik.  

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomos ci i umiejętnos ci okres lone  w Podstawie 

Programowej w odniesieniu do wybranych przedmioto w  nauczanych w klasach I–VIII.  

Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony 

minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego nie można go nie zdać. Egzamin 

ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego - angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się 

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/


Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego 

4. jednego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

 

 gzamin odbywa się w kwietniu. Uczen , kto ry z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

nie  przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

 

 gzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin 

z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z 

czarnym tuszem atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki ro wniez  linijkę.  Nie można 

korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić  

i używać żadnych urządzen  telekomunikacyjnych.  

 

W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zaro wno zadania 

 zamknięte, jak i zadania otwarte.  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć 

w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

 

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie 

o szczego łowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne 

i nie mogą byc  podwaz one na drodze sądowej.  

 

Więcej informacji o znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły w zakładce: 

 „Egzamin ósmoklasisty”. 

 

 ZAJĘCIA KREATYWNE. 

Zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla 

Szkoły Podstawowej z 2017 roku, jednym z podstawowych celów edukacji wczesnoszkolnej jest 

„(...) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość (...)”. 

Realizując to zalecenie, wychowawczynie obecnych klas drugich prowadzą raz w tygodniu 

zajęcia kształtujące kreatywność. 

Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka poprzez działalność: 

 plastyczną – kreatywne wyrażanie w różnych formach plastycznych swoich 

przeżyć, nastrojów, obserwacji (rysowanie, malowanie, składanie, 

projektowanie), przedstawianie w formie plastycznej utworów literackich  

i muzycznych, ilustrowanie różnych rytmów, tworzenie kompozycji  

z zachowaniem rytmu i symetrii, wykonywanie plakatów, tworzenie dekoracji; 

 muzyczną – tworzenie układów ruchowych do muzyki, opowieści ruchowe przy 

muzyce, gra na instrumentach, ilustracja dźwiękowa i ruchowa różnych rytmów, 

tworzenie akompaniamentu, zabawy Klanza, wyrażanie siebie poprzez ruch 

sceniczny; 



 literacką – rozwiązywanie zagadek i łamigłówek, zabawy doskonalące mowę, 

przygotowywanie inscenizacji wierszy, odgrywanie ról, tworzenie map 

mentalnych, tworzenie kaligramów, szyfrowanie, scrubble, rozwiązywanie 

problemów; 

 elementy kodowania – szukanie kreatywnych rozwiązań, przewidywanie  

i planowanie, logiczne myślenie, współdziałanie w zespole. 

Fundamentalnym założeniem jest natomiast dobra zabawa, przyjemność tworzenia i 

cieszenie się uzyskanymi wynikami. Planowane długofalowe efekty, to wzrastanie uczniów 

aktywnych poznawczo, posiadających wyobraźnię artystyczną, motywację do działania, 

ciekawość świata, a jednocześnie potrafiących współpracować w grupie oraz posiadających 

pozytywny obraz samego siebie. 

Zajęcia kreatywne są prowadzone także w starszych klasach (patrz: „Koła zainteresowań”).  

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest pobudzanie aktywności twórczej, dlatego 

tego typu zajęcia będą stanowiły stały punkt w ofercie naszej szkoły. 

 

 

 ZAJĘCIA Z KODOWANIA. 

W ubiegłym roku szkolnym cztery oddziały z naszej szkoły wzięły udział w projekcie 

edukacyjnym „Zaprogramuj przyszłość”. Uczniowie mieli możliwość pracowania z robotami 

Dash i Dot, a także ozobotami i innymi urządzeniami elektronicznymi do nauki programowania. 

 W bieżącym roku szkolnym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w dalszym ciągu 

wykorzystują ćwiczenia oparte na kodowaniu, urozmaicając codzienne lekcje.  

 Uczniowie obecnych klas drugich mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych pn. 

„Kodowanie z Dash-em”. Głównymi celami warsztatów są: 

 świetna zabawa !!! 

 kodujemy, przewidujemy, planujemy, 

 szukamy kreatywnych rozwiązań, 

 uczymy się logicznego myślenia, 

 współdziałamy w zespole, 

 bezpiecznie korzystamy z technologii. 

Innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy z dziećmi ułatwią im nabywanie 

kompetencji informatycznych i umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno- 

komunikacyjnych, co stanowi jedną z ośmiu kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie. Obecnie kodowanie to zabawa, ale w przyszłości może okazać się podstawą 

codziennego życia. 

 

 KOŁO REGIONALNE. 

Chociaż koło regionalne z powodzeniem działa w naszej szkole już od wielu lat, warto bliżej 

przyjrzeć się pracy jego uczestników. 

Zajęcia z kółka regionalnego realizowane są od 2004 r. w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Kierowane są dla uczniów klas młodszych. 

Program zajęć obejmuje przybliżenie dzieciom folkloru Ziemi Pszczyńskiej, muzyki  

i tańca, stroju śląskiego, gwary, wybranych tradycji ludowych, dawnych zabaw małych ślązaków. 

Uczniowie poznają piosenki, przyśpiewki i układy taneczne, które następnie odtwarzają 

reprezentując szkołę podczas uroczystości i imprez środowiskowych – Dożynek Gminnych, Dni 

Goczałkowic, koncertów świątecznych itp. Biorą także udział w przeglądach  

i konkursach. 



Zespół regionalny co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Stanowi niemałą atrakcję dla 

dzieci, a także dorosłych widzów.  

 

 HARCERSTWO. 

W tym roku szkolnym uczniowie mogą dołączyć do jednej z dwóch drużyn, które niedawno 

rozpoczęły działalność na terenie naszej gminy: 
 

 Próbna Gromada Zuchowa „Polarne Niedźwiadki”. Należą do niej dzieci w wieku od 6 

do 9 lat. Założycielem został ćwik Adrian Białek, natomiast aktywnym działaczem jest również 

druh Maciej Bajkowski. Główne cele zajęć, to wprowadzenie dzieci do obrzędowości gromady, 

stworzenie pacholika i totemu, wymyślenie okrzyku gromady, zdobywanie gwiazdek  

i sprawności zuchowych oraz zdobycie tytułu grunwaldzkiego. Barwy jednostki, to szary, 

srebrny i turkusowy. 
 

 15 Drużyna Harcerska „Mandragora” – Tworzą ją uczniowie szkoły podstawowej  

i gimnazjalnej. Obecnie składa się z dwóch zastępów męskich i jednego damskiego. Uczestnicy 

wyjeżdżają na biwaki, biorą udział w akcjach charytatywnych i ważnych wydarzeniach w naszej 

miejscowości. Drużynowym został HO Maciej Bajkowski. Działalność drużyny jest nakierowana 

na udział we współzawodnictwie drużyn grunwaldzkich, udział w zlocie grunwaldzkim, 

pozytywne ukończenie kampanii bohatera oraz zyskanie tytułu drużyny grunwaldzkiej. W 

planie jest również wyjazd na obóz i zimowisko. Kolorami drużyny są bordowy, szary i czarny. 

 

 

3. INNOWACJE PEDAGOGICZNE, PROGRAMY WŁASNE, PROJEKTY 

EDUKACYJNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019: 

Innowacje pedagogiczne: 

 „Lodowisko dla każdego” – klasy IV-VIII i III Gim. – innowacja realizowana przez 

nauczycieli wychowania fizycznego 

 „English Escape Room” - Angielski pokój zagadek (klasa 3 gimnazjum) –  

R. Matuszczak-Machała 

 

Programy własne: 

 „Liga zadaniowa dla ósmoklasistów” – matematyka – I. Wojciechowska-Dudka 

 ,,Popchnąć do myślenia" – matematyka w IIIa gimnazjum– I. Wojciechowska-Dudka 

 „Siódmoklasisto, pomyśl już dziś o sprawdzianie” – zajęcia dodatkowe dla uczniów 

klas VII przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty – A. Pala-Bałuch 

 Język angielski - elementy wiedzy o kulturze USA (klasa 3 gimnazjum) –  

R. Matuszczak-Machała 

 „Moja Gmina Goczałkowice Zdrój” - program wczesnoszkolnej edukacji regionalnej – 

K. Sekta 

 „Ja, moja miejscowość i okolice” – program dla uczniów klas młodszych – G. Król 

 „Już pływam” – program nauki pływania w klasie II a – J. Furczyk 

 „Będę czytelnikiem” – program wspierający doskonalenie umiejętności czytania 

(aktualnie wdrażany w klasie 2b) –  . Beczała 

 

Projekty edukacyjne: 

 Zakończenie projektu: "Cudze chwalicie, swego nie znacie' – A. Bartosik-Rajwa 



4. KOŁA ZAINTERESOWAŃ: 

 

Klasy I-III: 

Zajęcia mają na celu odkrywanie i rozbudzanie różnorakich zainteresowań i umiejętności 

najmłodszych uczniów. 

 Koło regionalne (K. Sekta, G. Król), 

 SKS – pływanie kl. IIa (J. Furczyk), 

 „Kodowanie z Dash-em” kl. II (G. Kwaśny), 

 Kółko plastyczne dla kl. Ia (I. Jóźwik), 

 Kółko plastyczne dla kl. IIb ( . Beczała), 

 „Plastyczna przygoda” dla dzieci ze świetlicy (D. Antonik). 

 

Klasy IV-III Gim.: 

Dzięki bogatej ofercie kół zainteresowań dla starszych uczniów, mają oni możliwość  

pogłębiania swoich zainteresowań i specjalistycznej wiedzy.  

 Koło teatralne (A. Kołacińska), 

 Koło biblioteczne (H. Dyduch), 

 Koło plastyczne (K. Skipioł), 

 Zajęcia kreatywne – grafika komputerowa (K. Skipioł), 

 Zajęcia kreatywne z chemii (K. Bienioszek), 

 „Zabawy twórcze” dla klasy IVb (M. Kościelniak), 

 Koło wokalne (G. Wrzoł), 

 Zespół muzyczny (G. Wrzoł), 

 Koło modelarskie (W. Korzeniowski), 

 Koło fizyczne (W. Korzeniowski), 

 Koło techniczne (B. Wąsik), 

 Koło informatyczne dla klas V (P. Jarosz), 

 Koło „Puppet Club” (M. Korzeniowska), 

 Konwersacja w języku angielskim (M. Korzeniowska), 

 Koło z języka angielskiego (R. Matuszczak-Machała), 

 Szkolna Liga Piłki ( . Machoń), 

 SKS chł. i dz. – siatkówka dla klas 7,8, III gim (P. Dąbkowski), 

 SKS – siatkówka chł. i dz. (J. Dziedzic), 

 SKS – piłka ręczna chł. i dz. (M. Młodzik), 

 SKS – koszykówka chł. i dz. (S. Pękała), 

 Zajęcia sportowe (J. Firganek), 

 Pływanie (K. Kupper), 

 „Liga zadaniowa dla ósmoklasisty” – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. VIII (I. 

Wojciechowska-Dudka), 

 „Siódmoklasisto, pomyśl już o egzaminie” – zajęcia z matematyki (A. Pala-Bałuch), 

 Koło „Społeczniaki” (Ł. Hanke). 

 
 
 
 
 
 



5. KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE: 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Multitest” organizowany przez Centrum Edukacji 

Szkolnej z siedzibą w Warszawie, 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki, 

 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć Niepełnosprawność” zorganizowany 

przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Sp. z o. o. w Goczałkowicach – Zdroju, 

 „Konkurs Wiedzy Biblijnej” zorganizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii 

Archidiecezjalnej w Katowicach i metodyka nauczania religii dekanatu pszczyńskiego,  

 Powiatowy Konkurs Plastyczny "Przyleciały Anioły" zorganizowany przez Pszczyńskie 

Centrum Kultury i Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, 

 Międzygminny Konkurs Gwarowy „Pogodejmy po naszymu” zorganizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach – Zdroju i POPP w Pszczynie, 

 Gminne Dyktando o tytuł Bezbłędnej Rodziny zorganizowany przez Szkołę 

Podstawową nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju, 

 Międzyszkolny Konkurs Religijno – Plastyczny „Droga do nieba błogosławionej Marii 

od Apostołów” zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jejkowicach, 

 Międzyszkolny Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w 

moim domu, gminie, regionie – spotkanie przy świątecznym stole” zorganizowany 

przez GOK w Goczałkowicach –  Zdroju, 

 Konkurs "Listy do przyszłości" w ramach projektu „Wawelska Kapsuła Czasu z okazji 

obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę” zorganizowany przez 

Zamek Królewski na Wawelu oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

 Turniej rodzinny „Nasza wielka i mała Ojczyzna” pod honorowym patronatem wójta 

gminy zorganizowany przez gminę Goczałkowice – Zdrój, Szkołę Podstawową nr 1, 

Gminną Bibliotekę Publiczną, GOK oraz GOSiR, 

 Szkolny Konkurs Recytatorski „Święta miłości kochanej ojczyzny” zorganizowany 

przez zespół humanistyczny, 

 Szkolny Konkurs Gwarowy zorganizowany przez K. Sektę i G. Król, 

 Szkolny Konkurs Czytelniczy "Kubuś Puchatek i przyjaciele ze Stumilowego Lasu" - 

konkurs ze znajomości książki zorganizowany przez I. Szwedę, 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „Ja i mój miś” zorganizowany przez E. Beczałę i M. 

Kościelniak, 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji” zorganizowany przez zespół 

świetlicy, 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „Święto miłości kochanej ojczyzny… 100 – lecie 

odzyskania niepodległości przez Polskę” zorganizowany przez SP – 1 w 

Goczałkowicach – Zdroju,  

 Szkolny  Konkurs Plastyczny "Zoo Jana Brzechwy" zorganizowany przez I. Szwedę, 

 Konkurs pt."Pomysł na zdrowe śniadanie z firmą Kania", 

 Zawody w biegach przełajowych pod patronatem św. Huberta, 

 VI Międzyszkolny Turniej Koszykówki, 

 Mikołajkowy Turniej Mini Piłki Nożnej klas II i III, 

 Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów klas I – II, 

 Mikołajkowe Zawody Pływackie dla uczniów klas III i starszych, 

 Całoroczny konkurs "Zostań wzorowym czytelnikiem". 

 



6. WAŻNE WYDARZENIA PIERWSZEGO PÓŁROCZA: 

Wydarzenia: 

 3 IX – Inauguracja roku szkolnego 2018/2019, 

 21 IX – Pożegnanie lata – Święto latawca w kl. I-III oraz szkolna spartakiada w kl. IV-VIII, 

 15 X – Święto Komisji  dukacji Narodowej, 

 16 X – Spotkanie z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską, 

 23 X – Ślubowanie klas pierwszych, 

 7 XI – złożenie pamiątkowych zdjęć i dokumentów w kapsule czasu na Wawelu przez 

dwoje naszych uczniów - laureatów ogólnopolskiego konkursu „Listy do przyszłości”, 

 9 XI – obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 22 XI – szkolny kiermasz bożonarodzeniowy, 

 27 XI – szkolny Dzień Pluszowego Misia, 

 13 XII – koncert „Boże Narodzenie w sercu człowieka” z loterią ozdób świątecznych, 

 21 XII – jasełka i wigilijki klasowe, 

 15 I – bal karnawałowy, zakończenie I semestru. 

 

Wycieczki: 

 „Spotkania z nauką 2018” kl. VIII, w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego 

organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

 Wyjazd klas III Gim. na Uniwersytet Śląski na pokaz „Osobliwości Świata Fizyki”, 

 Wycieczka w góry dla uczniów kl. IV-VI – z Szyndzielni do Szczyrku, 

 Lekcja w kinie dla chętnych uczniów klas VIII i III Gim., 

 Popołudniowe wyjazdy do kina na filmy pt. „Hotel Transylwania 3” oraz „Dziadek do 

orzechów i cztery królestwa”, 

 Całodniowa wycieczka do Krakowa, 

 Warsztaty plastyczne w fabryce bombek ARMAR w Bęble, 

 Wyjazd klas I-III na lekcję w kinie pt. „Skąd się biorą dźwięki tej piosenki?”, 

 Wycieczka do Pszczyny na wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

(październik 2018), 

 Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Goczałkowicach (grudzień 2018), 

 Rajd Górski Młodzieży Powiatu Pszczyńskiego "Leskowiec 2018", 

 Wyjazd do Stajni Książęcych w Pszczynie w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo 

Turystycznego, 

 Wyjazd na III Śląski Festiwal Nauki w Katowicach. 

Ponadto, odbyło się również wiele klasowych wyjazdów do kina, teatru, wycieczki 

krajoznawcze, warsztaty regionalne itp. 

 

Zbiórki i inicjatywy Samorządu Uczniowskiego: 

 Szlachetna Paczka, 

 Góra Grosza, 

 Zbiórka pluszowych zabawek dla dzieci z oddziałów onkologicznych, z okazji Dnia Misia, 

 Zbiórka artykułów szkolnych dla uczniów z Filipin, 

 Zbiórka zakrętek na rzecz schroniska dla zwierząt Arkadia, 



 Przygotowanie kartek i stroików świątecznych dla osób chorych i potrzebujących  

z parafii pw. św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju, 

 Kwesta dla Hospicjum Ojca Pio, 

 Zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego, 

 Szkolny Dzień Chłopaka, 

 Wykonanie upominków dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji  dukacji Narodowej, 

 Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami, 

 Mikołajki, 

 Dzień Wolontariusza, 

 Warsztaty i Maraton Pisania Listów, 

 Włączenie się Małego Samorządu w powitanie pierwszoklasistów - przygotowanie 

symbolicznych zakładek do książek z okazji ślubowania klas I. 

Jak co roku, przeprowadzono również zbiórkę makulatury. Rozliczenie z podziałem na 
klasy prezentuje tabela: 

 

 

 

 



7. UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W NAUCE I Z NAJWYŻSZĄ 

FREKWENCJĄ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU: 

Klasa Największe sukcesy dydaktyczne 100% frekwencji 

1a - 

Antoni Chudek, Franciszek Chudek, 
Lena Czerwińska, Patryk Kościelny, 
Dawid Piszczek, Dominik Smołka, 

Rafał Nowok 

1b - 
Zofia Hamerlak, Tomasz Polewski, 

Stanisław Pytel, Julia Żurek 

1c - 
Martyna Becher, Amelia Pala,  

Patryk Przybyła 

2a 
Florian Bałuch, Filip Wandzel, Aleksander Szafron, 

Robert Kubański, Olga Sobiela,  milia Czysz,  
Lena Flajszak, Oliwia Szymoszek 

Emilia Czysz, Olga Sobiela 

2b 
Patryk Grzyb, Anna Guzik, Jakub Hołojda,  
Julia Nowak, Daniel Puchałka, Kamil Sojka 

Kacper Kaźmierczak 

2c 
Seweryn Buchta, Wojciech Jarząbek, Michał Stasicki, 

Jakub Skrzypczyk, Jakub Serafin, Emilia Sugier, 
Bartłomiej Suchwałko 

Oliwier Piłatyk, 
Michał Stasicki 

2d 
Antonina Dzida, Stanisław Góra, Julia Hodur, Oksana 

Niwińska, Adrianna Ryguła, Maciej Staszek,  
 milia Wróbel, Dawid Wyrobek 

Maciej Staszek, Jakub Świerczek, 
Arkadiusz Włoszek, Kacper Wojciech, 

 milia Wróbel 

3a 

Franciszek Blokesz, Szymon Jankowski, Michał 
Grzmil, Magdalena Głąb, Oliwier Czerwiński, Natalia 
 nglisz, Nikodem Kubański, Piotr Niemczyk, Piotr 

Wojtylak, Zuzanna Nowak, Amelia Brzęczek 

Franciszek Blokesz, Amelia Brzęczek, 
Magdalena Głąb, Filip Kloc,  

Oliwia Lazarek 

 

Klasa Najwyższe wyniki w nauce 100% frekwencji 

4a 
Karolina Rojczyk, Michalina Mola, Kryspin Szweda, 

Wiktoria Cholewa, Martyna Jasiek 
Martyna Jasiek, Olga Ossadnik 

4b Lena Helik, Aneta Kubica, Tymoteusz Głuch 
Patryk Latocha, Justyna Michalczyk, 

Wiktoria Michalczyk 

4c Sebastian Mędrzak, Amelia Żemła 

Wiktor Chojecki, Wiktor Gandor, Kinga 

Gibas, Mikołaj Marchacz, Mateusz Pala, 

Pola Swoboda 

4d 
Hanna Młodzik,  Patrycja Lazarek, Jacek Jonkisz,  

Bartłomiej Młodzik, Jagoda Wiśniewska 
Jacek Jonkisz 

5a Marta Maroszek, Wiktoria Kanik Amelia Kędzior 

5b Maria Blokesz, Paula Rakowska- Sissuh, Maja Skipioł 

Maria Blokesz, Mateusz Gajewski, 

 milia Głąb, Maksymilian Hojka, 

Tymon Kloc, Maja Skipioł, Adam Sojka 

5c Paulina Paszek, Mateusz Kotas, Milena Becher 

Milena Becher, Hubert Chudek, Jakub 

Korzeniowski, Mateusz Kotas, Roksana 

Romańska, Lena Szary 

5d 
Anna Mrowiec, Marta Bratek, Szymon Kurzyca, Marta 

Włodek, Amelia Szczygieł, Katarzyna Białas 

Katarzyna Białas, Grzegorz Dzida, 

Magdalena Korczyk, Anna Mrowiec, 

Amelia Szczygieł, Mikołaj Ziebura 

6a 
Marcel Helik, Maciej Król, Rafał Michalik,  

Karol Wróbel 

Filip Bolek, Wojciech Dołhańczuk, 

Marcel Helik, Jakub Komendera 

6b 
Natalia Nikiel, Agata Kubica, Oliwia Machalica,  

Aleksandra Przybylska 

Agata Kubica,  

Natalia Nikiel 

6c 
Patrycja Matula, Hanna Masny, Laura Furczyk,  

Łukasz Gamża, Natalia Maroszek, Jakub Kotas 
Dawid Wilczek 



7a Martyna Przemyk, Miriam Raczek Agata Maćkowska, Hubert Zemła 

7b 
Marta Predecka, Agata Zipser, Adam Górczak,  

Klaudia Odrobińska 
Adam Górczak 

8a 
Tymoteusz Młodzik, Aleksandra Jakubiec,  

Jakub Kiecok 
Adrian Woźnica 

8b Albert Mastrowski, Martyna Hojka, Natalia Ingram Martyna Długosz 

8c Justyna Dzida, Oliwia Jarząbek, Karolina Korzus Ryszard Górczak, Klaudia Zorembska 

8d Zuzanna Stalmach 

Miłosz Kędzior, Anna Kozik,  

Patrycja Kurtok, Maciej Suchodolski, 

Patryk Szema 

3a Gim Patrycja Kozik, Lidia Pająk Patrycja Kozik, Marek Filapek 

3b Gim Alicja Prasek Filip Piórko 

3c Gim Sandra Stefaniak, Klaudia Kocur, Jakub Mączewski Weronika Wojnar 

 

 

 

KLASYFIKACJA OGÓLNA KLAS: 

Średnia ocen za wyniki w nauce: 

Kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

Klasy IV-VIII 4c 4b 5b 

Klasy III Gim. 3a 3b 3c 

 

 

Najwyższa frekwencja: 

Kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

Klasy IV-VIII 4c 5a 4a 

Klasy III Gim. 3a 3b 3c 

 

 

 

8. KALENDARZ DRUGIEGO PÓŁROCZA: 

 

Ferie zimowe - 11– 22 lutego 

Rekolekcje wielkopostne – 25 – 27 marca 

Egzamin gimnazjalny – 10 – 12 kwietnia  

 gzamin ósmoklasisty – 15 – 17 kwietnia  

Wiosenna przerwa świąteczna – 18 – 23 kwietnia  

Majówka – 1 – 3 maja 

Dzień Dziecka – 31 maja (zmieniona organizacja dnia) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca  

 

 

 



9. TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI: 

17.01.2019  - wywiadówki za pierwsze półrocze 

7.03.2019  -  konsultacje indywidualne  

4.04.2019  -  konsultacje indywidualne na telefon 

16.05.2019  - wywiadówka śródokresowa 

6.06.2019  -  konsultacje indywidualne na telefon 

 

Wywiadówki 

godz. 16.30 – klasy I-III 

godz. 18.00 klasy IV-III Gim 

 

Konsultacje indywidualne 

godz. 17.30-18.30 

 

 

 

10. RADA RODZICÓW: 

Przewodniczący Rady Rodziców:  Adam Maćkowski 
Zastępca przewodniczącego:   Ewa Serafin 
Skarbnik:      Izabela Ogierman 
Sekretarz:     Katarzyna Szafron 
 

Konto Rady Rodziców: 

RADA RODZICÓW 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU 
BANK SPÓŁDZIELCZY PSZCZYNA 

NUMER: 67 8448 0004 0038 0115 3000 0001 

Składka na rok szkolny 2018/19 pozostaje bez zmian i wynosi 50 zł. 

 

  

 

11. DANE KONTAKTOWE SZKOŁY: 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Powstańców Śląskich 3 

43 – 230 Goczałkowice - Zdrój 
Tel: 32-212-71-89 - sekretariat 

Tel./Fax: 32-210–72–12 - gabinety specjalistyczne 
E-mail: szkola@sp1goczalkowice.pl 

 

 

mailto:szkola@sp1goczalkowice.pl

