
Zebranie rodziców 

uczniów 

SP im. Jana Pawła II           

w Małej Nieszawce

28.11.2019



Przebieg zebrania
 Powitanie zebranych.

 Informacja o pracy szkoły w okresie 

od  ostatniego zebrania.

 Pytania, wolne wnioski, komunikaty.

 Spotkanie rodziców z wychowawcami klas –

informacja  o wynikach nauczania                             

i zachowania.

 Około godz. 18.30 zapraszamy trójki klasowe 

rodziców oraz zainteresowanych rodziców / 

nauczycieli na spotkanie dotyczące organizacji i 

przebiegu w naszej szkole Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.



Informacja o pracy szkoły 

w okresie od ostatniego 

zebrania 

spmalanieszawka.pl



Budżet Patrycypacyjny
Przypominamy, iż wszystkie projekty poddane pod głosowanie, 

zostały wybrane do realizacji w 2020 r.

O Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego 

przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce –

grywalizacja. 

O Uczenie się z pasją – koła wiedzy dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Małej Nieszawce. 

O Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II 

w Małej Nieszawce w ławki dla uczniów oraz kosze na odpady. 

O Doposażenie „Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Małej Nieszawce w ławki i tablicę edukacyjną.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na projekty.



Turniej szachowy

O 14 października 2019r. w naszej szkole odbył się 

turniej szachowy p/n „Mistrzostwa SP Mała 

Nieszawka”.

O Do turnieju przystąpiło 25 zawodników, którzy 

rozegrali 7 rund (system szwajcarski), a nad 

przebiegiem czuwał sędzia - pan Andrzej 

Michalski. 



Zwycięzcy Turnieju

Chłopcy

1 Borys Schwarz z klasy - VI a 

2 Jan Michałowski - VIII b 

3 Aleks Kubiak - VI b 

Dziewczyny

1 Klaudia Leszczyc-Grabianka - VII b 

2 Zofia Wysocka - VI b 

3. Aleksandra Czerwińska - V b 



„Szkoła Pamięta”

O Nasza szkoła zgłosiła swój udział w akcji MEN 

„Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było 

zorganizowanie działań upamiętniających 

ważne osoby, miejsca oraz wydarzenia naszej 

Małej Ojczyzny. 

O 25 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły 

odwiedzili pobliski cmentarz. Uporządkowali starą 

część cmentarza oraz  zapalili znicze.



8 listopada 2019r. świętowaliśmy  101 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości.

O Uroczysta akademia  oraz turniej klasowy:  „Kocham 

Cię Polsko” 

O Udział  w Ogólnopolskiej Akcji p/n „Szkoła do hymnu” 

– odśpiewanie przez uczniów, nauczycieli i gości 

czterech zwrotek hymnu państwowego

O Prezentacja dań biało – czerwonych przez uczniów 

klasy V c

O Dekoracja szkoły i terenu wokół niej w barwach 

narodowych



Pozytywna uwaga

O Nasza szkoła dołączyła do „Pozytywnej Uwagi” 

O .Na stronie pozytywnauwaga.pl chwalimy się 

uwagami przekazanymi w listopadzie za 

pośrednictwem e-dziennika. Uwagi dotyczą 

zarówno sukcesów edukacyjnych – choćby 

najmniejszych – jak i zachowania. Uwagi od 

nauczycieli zgłaszać mogą także uczniowie i 

rodzice.

https://pozytywnauwaga.pl/


„Zrozumieć media -
WSKSiM dla młodzieży”

dla uczniów klas VI - VIII

Efektem będzie przeprowadzenie dla każdej 

grupy 48 godzin zajęć z przedmiotów 

dziennikarskich: warsztaty radiowe, warsztaty 

prasowe, warsztaty telewizyjne, świat reklamy 

oraz autoprezentacja i komunikacja w 

zawodzie dziennikarza.



Konkursy przedmiotowe
W dniach 9 - 22 listopada odbyły się eliminacje 

szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych z: 

języka polskiego, matematyki, przyrody oraz języka 

angielskiego.

Do kolejnego - rejonowego etapu konkursów 

zakwalifikowali się:

Oz matematyki: Jan Michałowski (kl.VIII), Maciej 

Kruczkowski (kl.VIII)  - 8 grudnia (sobota)

Oz biologii: Olga Kalińska – kl. VIIa, Maciej Piechocki 

kl. VIIIb, Jan Michałowski – VIIIb



Próbne egzaminy

O Uczniowie klas VIII – 3,4,5 grudnia napiszą 

próbne egzaminy z Operonem. 



Procedury postępowania 
w sytuacjach trudnych
O Wysłane do rodziców przez e dziennik

O Procedury zostały wypracowane przez 

nauczycieli i rodziców.



Aneks nr 2 do Statutu

O Umieszczony na stronie internetowej

Zmiany:

O +, -

O Strój galowy,

O Nagrody dyrektora szkoły i wójta gminy



Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy 1 % podatku  

scedowali na naszą szkołę. Należność dla TSPS  została 

odliczona i szkoła otrzymała kwotę w wysokości 

………….. – zł,   

Za tę kwotę kupimy kolejne  szafki dla uczniów.

Bardzo serdecznie prosimy o wpłaty 1% podatku na 

naszą szkołę w 2020 roku. 



O Dziękujemy Państwu za każdy serdeczny gest 

skierowany w stronę szkoły. To dzięki Państwa 

pomocy, możemy realizować wiele przedsięwzięć. 

Cieszy nas ciepła i kreatywna współpraca.

O Dziękujemy również za włączenie się w szczytną 

akcję z okazji ŚWIĘTA EDUKACJI 

NARODOWEJ pod nazwą: „Zamiast kwiatka 

wspomóż Bartka lub/i Kajtka”. Prosimy przyjąć 

także podziękowania od rodziców Kajtka i Bartka.



mPotęga

O Jesteśmy w trakcie realizacji projektu 

Mpotęga.

O 3 grudnia, godz. 17:00 – 19:00 odbędzie  

się podsumowanie projektu.

O Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów 

naszej szkoły wraz z rodzicami, aby zmierzyć 

się w różnych konkurencjach 

matematycznych.



MIKOŁAJKOWY   WYJAZD   NA   BASEN 

O Uczniowie naszej szkoły w  z okazji mikołajek pojadą na basen, 

wyjazd w czasie zajęć szkolnych.

klasy Ia, Ib, IIb i III - 3 grudnia

klasa IIa, IV, Va, Vc- 4 grudnia

klasy Vb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb - 5 grudnia

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy, 

wyjazdy godz. 8:00 i 10:20, uczniowie klas VIII – wyjazd godz. 

12:40 (po próbnym egzaminie)

O O konkretnych godzinach zostaną Państwo poinformowani przez 

wychowawców.

O Otrzymali Państwo zgody na wyjazd uczniów na basen. Jeżeli 

dziecko nie będzie mogło skorzystać z basenu zostanie w tym czasie 

w szkole pod opieką nauczycieli. Decyzję o korzystaniu dziecka z 

basenu podejmują rodzice.



O Na basenie uczniowie otrzymają słodki 

upominek (wszyscy).

O Rada Rodziców zakupiła dla uczniów 

popcorn, który będzie serwowany 6 grudnia 

(dwa lata temu RR zakupiła maszynę do 

popcornu, dlatego możemy dzieciom 

zaproponować taką smaczną atrakcję).



Mikołajki gminne

O 6 grudnia w godz. 16:00 – 19:00 w naszej 

szkole odbędą się MIKOŁAJKI GMINNE

O W programie liczne atrakcje.

O Serdecznie zapraszamy.



Zapraszamy

9 grudnia 2019 r. (poniedziałek)

o godz. 17:00 odbędzie się w naszej szkole

XVIII Mikołajkowy Turniej Koszykówki

Zapraszamy do gry i kibicowania.

Zgłoszenia do pani Nowak i p. Masłowskiego



Jasełka szkolne
O 20 grudnia (piątek)  o godz. 12:00 zapraszamy 

do naszej szkoły na szkolne jasełka w 

wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli.

O W tym dniu w klasach odbędą się wigilie 

klasowe.

O 23 i 24 grudnia – dni wolne od zajęć 

dydaktycznych (czynna świetlica).

O Po świętach do szkoły wracamy 7 stycznia

O 2 i 3 stycznia dni wolne od zajęć dydaktycznych 

(czynna świetlica)



Komunikaty
O Wpłat za obiady należy dokonywać na konto 

Przedszkola do 26 każdego miesiąca. Dziękujemy za 
terminowe wpłaty. 

O Zmiana godzin pracy świetlicy szkolnej: poniedziałki 
i wtorki świetlica będzie  czynna o 15 min dłużej, czyli 
do godz. 16:30 ze względu na zajęcia dodatkowe, 
które odbywają się w naszej szkole o godz. 16:30.

O Przypominamy o zmianie obuwia przez wszystkich 
uczniów.



KOMUNIKATY

O do 14 stycznia – wystawianie stopni

O 21 stycznia rada klasyfikacyjna

O 23 stycznia plenarne zebranie 

podsumowujące I półrocze. Zapraszamy.

O 27 stycznia – 9 lutego –ferie zimowe



Komunikaty
O W związku z problemami uczniów (uzależnienia, cyberprzemoc 

, zaburzenia psychiczne)  szkoła wychodzi z propozycją 

następujących działań:

O Pedagog szkolny w każdy czwartek 15:00 -16:30 dyżury dla 

rodziców

O 16 grudnia godz. 17:00 w Olendrze odbędzie się dla Rodziców 

spotkanie w ramach programu „Archipelag Skarbów”, którego 

celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i 

młodzieży,

O W PPP jest do dyspozycji rodziców i uczniów psycholog,

O Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada szereg pomocy 

dla mieszkańców naszej gminy, np. darmowy psycholog, 

terapeuta, szkoła dla rodziców,



WOŚP

O 10 stycznia 2020r. (piątek) w godz. 16:00 –

20:00 WOŚP w naszej szkole

O Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie 

się dzisiaj po zebraniach klasowych około 

godz. 18:30. Serdecznie zapraszamy rady 

oddziałowe i zainteresowanych rodziców 

oraz nauczycieli. 



Szkolne kolędowanie

O 17 stycznia 2020 r., (piątek) o godz. 17:00 

zapraszamy Rodziców i bliskich uczniów do 

naszej szkoły na wspólne kolędowanie.



OPytania, spostrzeżenia, 

wnioski Rodziców.

OProsimy o zabranie 

pozostawionych w szatniach 

rzeczy.



Spotkanie Rodziców 

z wychowawcami klas 

– informacja  o wynikach 

nauczania i zachowania


