BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2016/2017
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Szanowni Państwo, spotykamy się w trzecim miesiącu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
pierwszego semestru, czas więc na wstępną analizę dotyczącą postępów w nauce i zachowania uczniów.
Przy tej okazji chcemy również przedstawić Państwu niektóre informacje o funkcjonowaniu szkoły.
I. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. 20 września odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: Klub Łowców Przygód. Uczniowie klasy 2b i 3b
pod opieką p. L. Owczarczak „udali się” w podróż z Zuzanną Genderką do Azji centralnej. Przepiękne
zdjęcia i ciekawe opowieści przybliżyły uczniom Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.
2. 25 września uczniowie należący do Koła Teatralnego działającego w naszej szkole wraz z opiekunkami
p. B. Hejne i p. A.Niemier wzięli udział w śremskiej imprezie „Promenada jak za dawnych lat”, której
organizatorem była Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Śremie. Tegoroczna impreza odbywała
się pod hasłem „My Cyganie”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w pięknych barwnych
kostiumach, przebrane były też opiekunki koła oraz pani dyrektor Karolina Worobiew, która
uatrakcyjniła naszą prezentację pięknym śpiewem piosenki „My Cyganie”.
3. 26 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z kulturą z cyklu Muzyczny Kogel
Mogel zatytułowane „W magicznym zamku”. Było to przedstawienie złożone z krótkich scen
muzycznych, w których najważniejszą rolę odegrała piosenka aktorska wykonywana solo i w duecie.
Organizator: p. L. Wawrzynowicz.
4. 28 września odbyło się kolejne spotkanie w Bibliotece Publicznej pt.: „W Klubie Łowców Przygód”.
O swojej przygodzie z archeologią, pracy, wykopaliskach i znaleziskach opowiadała studentka III roku
archeologii UAM w Poznaniu Anna Haberland. W wykładzie uczestniczyła klasa 3b pod opieką
p. M. Staszak.
5. 30 września odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Do grona
uczniów, uhonorowanych za wyniki w nauce, należą: Łukasz Burliga, Michał Kujawa, Szymon Niemier,
Aleksander Szlachta, Maciej Nowakowski, Wiktor Chicheł, Paulina Janecka, Roksana Pachura, Kacper
Nowacki. Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Wiktoria Musielak, Albert Weber, Dawid
Wawrzynkiewicz, Julia Zarembska, Maksymilian Godziewski, Patrycja Witkowska, Wiktoria
Witkowska, Daria Walendowska, Jakub Mieszała, Gabriela Wójkiewicz. Nie zabrakło również
podziękowania dla nauczycieli i rodziców za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie serc
i umysłów młodych ludzi. Organizatorzy: p. J. Jakubiak-Malinowska, p. D. Wojna, p. L. Wawrzynowicz.
6. W piątek 30 września odbyła się dziesiąta edycja Nocy Naukowców. W tym roku poznańskie ośrodki
akademickie i centra naukowo-badawcze zaplanowały szereg fascynujących wydarzeń. Uczniowie klas
innowacyjnych (1a i 2a) z zakresu języka angielskiego i niemieckiego udali się na Wydział Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wzięli udział między innymi w zajęciach: „Berlin
ist in!”. Natomiast gimnazjaliści zainteresowani przedmiotami ścisłymi z klas IIId, IIIa, IIb, Ib i If
wzięli udział w zajęciach, które przygotowała Politechnika Poznańska. Podczas imprezy zarówno
młodzież, jak i dorośli mogli przekonać się, że nauka jest czymś pasjonującym. Wyjazd był, jak zawsze,
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bardzo ciekawy i wiele wszystkich nauczył. Organizatorzy: p. M. Kaczmarek, p. M. Jankowska,
p. R. Orłowski, p. K. Burliga.
7. W środę 12 października uczniowie klas 1a, 1b, 1d, 1e, 2a i 2b pod opieką p. M. Kaczmarek,
p. K. Sarnowskiej, p. D. Wojny, p. E. Połatyńskiej, p. K. Burligi, p. A. Idczak, p. M. Jankowskiej, p. R.
Orłowskiego, p. M. Staszak pojechali do poznańskiego Multikina w ramach ogólnopolskiego programu
edukacji medialnej „Lekcje w kinie” rekomendowanego przez MEN. Tym razem szczególną uwagę
poświęcono roli efektów specjalnych. Wszystkim uczestnikom „Lekcji w kinie” podobały się zarówno
profesjonalnie prowadzone warsztaty, jak i film.
8. W niedzielę 16 października uczniowie naszego gimnazjum wybrali się na mecz Ekstraklasy pomiędzy
Lechem Poznań a Wisłą Kraków. Pomimo zimna na stadionie panowała gorąca atmosfera. Nasza
młodzież wróciła z meczu zadowolona i pełna pozytywnych wrażeń. Organizatorzy: p. K. Kasperski,
p. M. Sobora.
9. 17 października w ramach cyklicznych spotkań z kulturą – Muzyczny Kogel-Mogel, w naszej szkole
odbył się spektakl muzyczno-lalkowy pt. „Mały Frycek opowiada o muzyce”. Jego celem było
przybliżenie uczniom życia Fryderyka Chopina połączone z wprowadzeniem w świat lalek teatralnych
i tajemnic teatru lalkowego. Organizator: p. L. Wawrzynowicz.
10. W dniach 17-24 października uczniowie klasy 1e 2a, 2b, 2e, 3b, pod opieką p. K. Burligi, p. A. Idczak,
p. M. Staszak, p. J. Gaweł, p. L. Owczarczak obejrzeli w Muzeum Śremskim film pt.: „Człowiek, który
mógł żyć dalej” poświęcony ks. A. Rzadkiemu. Swoimi wspomnieniami z lat II wojny światowej
podzielił się również p. A. Śmigielski.
11. 18 października uczniowie z klasy 3b i 2b pod opieką p. L. Owczarczak uczestniczyli w spotkaniu
z cyklu Klub Łowców Przygód. Gościem był podróżnik Marek Pindral. W barwny sposób opowiadał
o swoich przygodach i doświadczeniu zdobytym na szlaku. Udzielał cennych porad jak być
podróżnikiem, nie turystą. Swoje opowieści zilustrował wspaniałą kolekcją zdjęć z wypraw do Afryki
i Azji.
12. 26 października w Sali Sportowej Bazar odbyło się rozdanie Stypendiów Burmistrza Śremu.
Za szczególne osiągnięcia w nauce stypendia otrzymali: Aleksander Szlachta i Maciej Nowakowski
z klasy 3d, oraz absolwentki: Paulina Janecka i Roksana Pachura. Stypendium za szczególne osiągnięcia
sportowe otrzymali: Albert Weber z kl. 3a i absolwentka Julia Zarębska. Stypendium za najlepszy wynik
w egzaminie gimnazjalnym otrzymali: Wiktor Chicheł i Karina Szubert. Natomiast stypendia za
osiągnięcia na poprzednim etapie edukacyjnym otrzymali: Andrea Fischer kl. Ia, Małgorzata
Królikowska kl. Ia, Joanna Kołutkiewicz kl. Ib i Dawid Witczak również z kl. Ib.
13. W piątek 28 października odbyła się nocka filmowa klasy 3f oraz klasy 1a. Uczniowie klasy 1a
z innowacją z zakresu języka angielskiego i niemieckiego rozpoczęli swoje spotkanie integracyjne
od obejrzenia filmu niemieckojęzycznego. Organizatorzy p. L. Wawrzynowicz, p. M. Kaczmarek,
p. K. Sarnowska.
14. 28 października i 3 listopada gimnazjaliści przygotowali krótkie inscenizacje, przedstawiające twórczość
Juliana Tuwima. Z wielkim zainteresowaniem poczynaniom młodych aktorów przyglądali się uczniowie
klasy 1a i 2a ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz grupa „Motylki” z Przedszkola „Pod Wierzbami”.
Nie zabrakło również wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki oraz słodkich upominków. Organizator
p. J. Jakubiak- Malinowska.
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15. W październiku z okazji XVI Dnia Papieskiego młodzież mogła pogłębić wiadomości o Janie Pawle II
dzięki wystawie przygotowanej przez p. B. Hejne i p. A. Niemier. Młodzież klas drugich przygotowała
okolicznościowe albumy, które wzbogaciły tę wystawę.
16. W październiku biblioteka brała udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Na terenie szkoły rozwieszone zostały plakaty i cytaty dotyczące książek i czytelnictwa. W holu szkoły
oko cieszyły wystawy tematyczne: „Naj…(najmniejsza, najgrubsza, najdroższa, najpopularniejsza,
najstarsza książka na świecie), „Książkowe rzeźby” oraz nowości książkowe. Natomiast dzięki
wystawom w bibliotece, uczniowie mogli poznać ulubione lektury polonistów oraz zobaczyć
najpiękniejsze biblioteki świata. Zwiedzającym rozdawano gazetkę dotyczącą święta oraz dowcipy
i sentencje na temat biblioteki. W piątkowe przerwy młodzież mogła posłuchać fragmentów ulubionych
książek. Nie zabrakło również konkursów: „Jesienne liście”- konkurs językowy, „Znani w karykaturze” ,
Zgaduj – zgadula, z jakiej to książki?” Organizator p. J. Jakubiak-Malinowska.
17. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny szczególnie wspominamy tych, których nie
ma już wśród nas. W holu szkoły został przygotowany kącik upamiętniający zmarłych pracowników
naszego gimnazjum. Zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy swoją pracą służyli całej społeczności
szkolnej. Organizatorzy p. B. Hejne, p. A. Niemier.
18. 5 listopada uczniowie klasy 1c i 1d pod opieką p. D. Wojny, p. K. Szurygajło i p. M. Zgrabczyńskiej
pojechali do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, by obejrzeć ekspozycje: „Śmierć i życie
w starożytnym Egipcie” i „Archeologiczne tajemnice palatium i katedry poznańskiego Ostrowa”.
19. 9 listopada uczniowie klasy 1a z innowacją z zakresu języka angielskiego i niemieckiego pod opieką
p. K. Sarnowskiej spotkali się z poetami w Bibliotece Publicznej w ramach XXXIX Międzynarodowego
Listopada Poetyckiego. W tym roku do Śremu przybyło sześcioro poetów: Anna Andrych, Kazimierz
Burnat, Andrzej Dębkowski, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Andrzej Walter oraz pochodzący z Etiopii
Seifu Gebru. Poeci nie tylko czytali swoje wiersze, ale i opowiadali o sobie i samym procesie tworzenia
poezji.
20. 9 listopada uczniowie klasy 3d pod opieką p. A. Idczak obejrzeli spektakl pt.: „Adam i Ewa. Miłość
w literaturze” przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu.
21. 10 listopada z okazji Święta Niepodległości uczniowie kółka historyczno-regionalnego przygotowali
i zaprezentowali program „Kocham cię Polsko”. Organizatorzy: p. K. Burliga, p. L. Wawrzynowicz.
22. 14 listopada uczniowie gimnazjum uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości
– obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów pod opieką p. K. Burligi
i p. L. Wawrzynowicza.
23. 14 listopada uczniowie klasy innowacyjnej z zakresu języka angielskiego i niemieckiego wzięli udział
w wykładzie w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Celem wykładu było poszerzenie znajomości współczesnej kultury
niemieckiej poprzez przybliżenie szeroko rozumianej muzyki pop. Organizatorzy: p. M. Kaczmarek,
p. R. Orłowski.
24. 15 listopada klasa 2b z innowacją z zakresu edukacji europejskiej udała się do Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Śremie na lekcję przedsiębiorczości. Organizator p. M. Staszak.
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25. 15 listopada odbyło się kolejne spotkanie z cyklu: Klub Łowców Przygód pt.: „Nowy York”. Uczniowie
klasy 2b i 3b pod opieką p. L. Owczarczak mieli okazję posłuchać w języku angielskim wykładu
p. Richarda Malickiego, profesora w Berkley.
26. 18 listopada odbyły się lekcje europejskie w klasie 2b i 3b przeprowadzone przez Europe Direct
w Poznaniu „Wielojęzyczność w Unii Europejskiej”. Organizator: p. L. Owczarczak.
27. W listopadzie z okazji Święta Niepodległości opiekunki koła teatralnego p. B. Hejne, p. A. Niemier
przygotowały wystawę oraz krótki rys historyczny tej ważnej dla Polski uroczystości.
28. W listopadzie ruszył cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia dla klas pierwszych
prowadzi p. Ilona Pawlak. Koordynator: p. M. Staszak.
29. Klasowe biwaki i spotkania integracyjne:
Spotkanie integracyjne:
Bowling w Odlewni Żeliwa w Śremie
 29 września kl.1b – op. p. M. Janecka, L. Wawrzyniak
Biwaki:
Lubiatówko
 24-25 września kl. 2b – op. p. p. M. Staszak, p. L. Owczarczak
 1-2 października kl. 3b – op. p. L. Owczarczak, p. M. Staszak
 7-8 październik kl. 3a - op. p. R. Orłowski, p. A. Niemier
 15-16 październik kl. 2d - op. p. A. Niemier, p. B. Hejne
Mórka
 1 października kl. 1d i 1c – op. p. W. Janecka, p. M. Polanowska, p. M. Zgrabczyńska,
p. M. Sobora
II. UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH, ZAWODACH I ICH OSIĄGNIĘCIACH
1. 13.10.2016r. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Michał Kujawa z kl. 3a – op. p. I. Makałowska i Andrea Fischer z kl.1a – op. p. K. Sarnowska.
2. 19.10.2016r. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Andrea Fischer z kl.1a – op. p. M. Kaczmarek.
3. 26.10.2016r. Wojewódzki Konkurs Fizyczny (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikował się
Aleksander Szlachta z kl. 3d – op. p. R. Piasecki.
4. 28.10.2016r. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikował się Aliaksander Anisavets z kl. 2f – op. p. L. Baranowska.
5. Powiatowy Konkurs Plakatu „Bądźmy zdrowi”. Awans do powiatu Jakub Tomaszewski z kl. 1b – op.
p. A. Niemier.
6. 04.11.2016r. Wojewódzki Konkurs Historyczny (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali
się Michał Kujawa z kl. 3a – op. p. K. Burliga i Piotr Kujawa z kl. 2b – op. p. L. Owczarczak.
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7.

04.11.2016r. Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do II etapu zakwalifikowała się
drużyna w składzie: Michał Kujawa, Bartosz Ratajczak, Konrad Pezdek z kl. 3a, Sebastian Witasiak
z kl. 3b – op. p. A. Niemier.

8. 10.11.2016r. Wojewódzki Konkurs Matematyczny (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikował
się Aleksander Szlachta z kl. 3d – op. p. K. Worobiew, p. M. Janecka.
9. 14.11.2016r. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS/HIV (etap szkolny). Do etapu powiatowego
zakwalifikowały się: Olga Kaczmarek, Zuzanna Matyja z kl. 3a – op. p. A. Niemier.

Cieszą nas również sukcesy sportowe w następujących konkurencjach:
 XVIII Igrzyska Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych dla Szkół GimnazjalnychPowiat - II miejsce zdobyła reprezentacja chłopców:
Albert Weber kl.IIIa, Dawid Wawrzynowicz kl.IIIa, Jakub Jankowski kl.IIIb, Jakub Kucza kl.IIIc,
Mikołaj Szulc kl.IIIc, Patryk Piaseckikl.IIId, Dominik Fabisiak kl.IIa, Wojciech Roszak kl. IIa, Daniel
Kołacki kl. II b, Adrian Grześkowiak kl.IIe, Filip Różański kl.Ic, oraz Jan Żabiński kl.Ic. Opiekun
p. K. Górny.
 Indywidualne Biegi Przełajowe XX Października - II miejsce zdobyły drużyny dziewcząt
i chłopców. W kategorii klas II i III: Giernacka Aleksandra zajęła II miejsce, Andrzejewska Sara V
miejsce, Nowak Adrianna X miejsce, Grewling Aleksandra XVI miejsce, Kucza Jakub II miejsce, Szulc
Mikołaj IV miejsce, Sosnowski Dominik XI miejsce i Weber Albert XV miejsce. W kategorii klas I:
Urbaniak Daria zajęła II miejsce, Bussler Łucja IV miejsce, Wojtkowiak Zuzanna VI miejsce, Foerster
Olga X miejsce, Różański Filip I miejsce., Kędziora Szymon IV miejsce, Walendowski Szymon X
miejsce, Dzikowski Jakub XV miejsce, oraz Burdajewicz Mariusz XVI miejsce. Opiekun p. M. Łada
 W Finale Wojewódzkim XVIII Gimnazjady Drużynowych Mistrzostw w Pływaniu, sztafeta 8x50m
stylem dowolnym nasza szkoła zajęła: VI miejsce, drużyna dziewcząt w składzie: Wiktoria Musielak
IIIa, Aleksandra Pawłowska IIIa, , Inga Kuchta IIIa, Olga Foester Ia, Zuzanna Pezdek Ia, Wiktoria Mucha Ie i Jagoda Duda również z klasy Ie; V miejsce, drużyna chłopców w składzie: Dawid Wawrzynkiewicz IIIa, Albert Weber IIIa, Jakub Musielak IIIa, Bartosz Pawelczyk IIIa, Kacper Kownacki IIa, Bartosz Jabłoński Ia, Wiktor Grzelka Ib, Marcin Michałowicz Ib. Indywidualnie: Albert Weber w stylu
dowolnym zajął I miejsce, a Dawid Wawrzynkiewicz miejsce III miejsce w stylu klasycznym. Opiekunowie: p. M. Sobora, p. L. Wawrzyniak.
 W XXVII Wieczornym Sztafetowym Biegu „Sokoła” drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce.
Szkołę reprezentowali: Aleksandra Giernacka IIIe, Sara Andrzejewska IIc, Adrianna Nowak IIc, Łucja
Bussler Ie, Daria Urbaniak Ie, Szulc Mikołaj IIIc, Jakub Kucza IIIc, Patryk Piasecki IIId, Daniel Kołacki
IIb, Maksymilian Ciesielski IIe i Dominik Fabisiak IIa. Opiekun: p. K. Górny.
 W naszym gimnazjum ruszyła szkolna liga w piłkę nożną klas I. Po dwóch kolejkach klasyfikacja wygląda następująco: 1 miejsce klasa 1F , 2 miejsce klasa 1C , 3 miejsce klasa 1A. Klasyfikacja najlepszych strzelców: Chudziak Mikołaj 1F- 16 bramek, Filipiak Kamil 1C- 12 bramek, Sosnowski Kacper
1A- 11 bramek. Opiekunowie: p. L. Wawrzyniak, p. K. Kasperski.
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 Również w Lidze Strzeleckiej uczestniczą uczniowie naszego Gimnazjum. Naszą szkołę reprezentują
uczniowie klasy IB: Mikołaj Stangryczak, Jakub Snuszka i Jędrzej Kmieciak. Opiekun: p. D. Brygier.
IV. INFORMACJE DYREKTORA
 W ostatnim czasie obserwujemy nasilenie niepokojącego zjawiska dewastacji mienia szkoły,
w szczególności toalet: napisy na drzwiach i ścianach, niszczenie wyposażenia oraz elewacji budynku.
Czworgu uczniom, którym udowodniono takie działania oraz inne zachowania świadczące
o niepodporządkowaniu się regulaminowi szkoły (palenie papierosów, samowolne opuszczanie terenu
szkoły, niewłaściwy stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły, innych uczniów) udzielono
nagany dyrektora.
 Miło nam poinformować o udzielonych pochwałach: dla Estery Piaseckiej i Ady Marciniak z klasy 3c
za właściwą postawę wobec przemocy rówieśniczej oraz dla Wiktorii Sadowniczyk z klasy 1f
za podjęcie działań w celu ustalenia właściciela znalezionego przez nią telefonu komórkowego i oddanie
własności.
V. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
 W dniu dzisiejszym tj. 22.11.16 w godz. 1700-18 00 dyżur pełni pedagog szkolny – p. Barbara Kubisiak –
sala 314. Zapraszamy!
 22 listopada o godzinie 1600 w stołówce szkolnej odbyło się spotkanie dla rodziców „Bezpieczny
Internet”; poprowadziła je p. Aleksandra Ruducha – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Śremie.
 Coraz częściej spotykamy się z takimi zachowaniami jak:
- ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu, albo telefonu
komórkowego;
- podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub
komunikatorach;
- włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora);
- publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają;
- tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów;
- pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.
W związku z tym prosimy, aby Państwo rozmawiali z dziećmi na temat konsekwencji, jakie mogą wynikać
z niewłaściwego korzystania z Internetu.
Miejsca w Internecie, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie:
- www.saferinternet.pl
- www.dzieckowsieci.pl
- www.helpline.org.pl
- www.dyzurnet.pl
- www.sieciaki.pl
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 Zespół Wychowawczy przeanalizował frekwencję uczniów na zajęciach i ponownie zwracamy się
z prośbą o systematyczne monitorowanie obecności dzieci w szkole z wykorzystaniem dziennika
elektronicznego i kontaktując się z wychowawcami. Informacje na temat konsekwencji opuszczania
zajęć umieszczone są w biuletynie nr 1.
V. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU INFORMUJE:
 27 września wolontariusze szczególnie zaangażowani w pracę i miłośnicy historii regionu uczestniczyli
w warsztatach "Śladami generała Józefa Wybickiego po gminie Brodnica". Organizatorem była Unia
Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w ramach
zadania publicznego " Wybicki- Reaktywacja II- Dzień Hymnu Polskiego". Po Manieczkach i Brodnicy
oprowadził i opowiedział wszystkim wiele ciekawych historii dr Radosław Fronczak.
 27 października w Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Planszówkowe
podróże po literaturze”. Nasi wolontariusze otrzymali dyplomy w podziękowaniu za swoją pracę przy
projekcie. Byli to uczniowie z klasy 2e: Joanna Frąckowiak i Wiktoria Czornik; z klasy 3d: Michał
Gołąbek, Hubert Jędrzejewski, Maria Dudek.
 Przez cały rok zbieramy plastikowe nakrętki dla chorego na SMA Patryka Nowaka ze Śremu, zbieramy
makulaturę i pomagamy zwierzętom ze schroniska w Gaju.
VI. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE:
 14 października członkowie Samorządu Uczniowskiego i zespołu wokalnego przygotowali
humorystyczny program artystyczny dla nauczycieli, dyrekcji i wszystkich, którzy pracują na rzecz
naszej szkoły.
 19 października odbył się jeden z dni tematycznych – „Dzień Country”. Uczniowie mieli okazję pobawić
się w czasie długich przerw, a wygrywając konkurs, związany z ciekawym przebraniem, skorzystać z
ulgi na niezapowiedziane kartkówki i odpowiedzi. Na 23 listopada planowany jest „Dzień Dresa”.
 Przedstawiciele SU oraz Pocztu Sztandarowego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających
wybitnych mieszkańców Śremu i okolic, rozstrzelanych przez władze okupacyjne w dniu 20
października 1939 na śremskim rynku, a 11 listopada uczestniczyli w uroczystościach związanych
z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Już trzeci raz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w biegu charytatywnym
„Sztafeta 20 Października". Tym razem Samorząd Uczniowski reprezentowali: Maksymilian Ciesielski
kl. IIE, Bartosz Jabłoński kl. IA, Jakub Czekała kl. IA i Kacper Madajka kl. IF. Warto wspomnieć,
że Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę i dzięki hojności uczniów i pracowników szkoły
przekazał 425,19 zł na rehabilitację Kuby Frąckowiaka.
 W piątek 28 października Samorząd Uczniowski zorganizował Noc Filmową dla klas trzecich.
 Przez cały listopad zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji „Pomocy zwierzakom w Gaju”.
Prosimy o przynoszenie karmy, koców, akcesoriów, oleju spożywczego oraz innych artykułów
potrzebnym w tym trudnym jesienno-zimowym okresie mieszkańcom Gaju.
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 Trwa również akcja „Opatrunek na ratunek”. Szpitale Misyjne w Afryce potrzebują bandaży, gaz,
plastrów, rękawiczek jednorazowych. Prosimy wszystkie zebrane dary przynosić do opiekunek SU
lub p. Marii Staszak.
 Nasza szkoła włączyła się do akcji, która ma pomóc dzieciom chorym na SMA w Polsce. Polegała ona
na napisaniu listów z prośbą o uzyskanie dostępu do leku, który pomaga w leczeniu tej trudnej i ciężkiej
choroby.
VII. RADA RODZICÓW INFORMUJE:
I. Mamy przyjemność przedstawić nowy skład Prezydium Rady Rodziców:





Przewodniczący: pani Izabela Konieczna (IIe)
Z-ca Przewodniczącego:pan Łukasz Czekała (Ia)
Sekretarz: pani Daria Grabiec (IIe)
Skarbnik: pani Kinga Mikołajczyk (IIb)

Skład Komisji Rewizyjnej:
 pani Dominika Kurzawa (Id)
 pani Agnieszka Staryreczek (Ib)
 pan Piotr Porzucek (IIa)
II. Zebrania Rady odbywają się w pierwsze poniedziałki.
III. W bieżącym roku szkolnym ze środków Rady zostały dofinansowane:
 słodkie upominki na Konkurs „Kocham Cię Polsko”
 zakup piłek do sali gimnastycznej
 z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3 x 10-litrowe wiadra farby na potrzeby szkoły
IV. Przed nami Mikołajki oraz Bal Połowinkowy klas II.
Bal planowany jest na 12.01.2017 r. w Gościńcu Żurawiec. Składka wynosi 60 zł/os.
Listę uczestników oraz wpłaty prosimy przekazać do dnia 20.12.2016 r.
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