Harmonogram zakończenia
roku szkolnego 2015/2016
Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2015/2016:
23.06.2016 - zakończenie roku szkolnego klas 6
godz.16.00 - akademia dla klas 6
24.06.2016 - zakończenie roku szkolnego klas 1-5
godz. 8.00 - akademia dla klas 3-5
godz. 9.30 - Msza św. w kościele
godz. 10.30 - akademia dla klas 1-2

A zaczęło się w 1991 roku…
11 czerwca 2016 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II obchodziła wyjątkowy
jubileusz: 25 lat imprezy środowiskowej Baw się razem z nami!
Od ćwierćwiecza ta zabawa jest niezmiennie popularna. W tym roku do stałych
punktów programu dołączono wspomnienia; wszak wielu uczestników pierwszych
spotkań przyprowadza do Szkoły w Pisarzowicach własne dzieci. Mogli więc oni
obejrzeć wystawę prac plastycznych Perły z lamusa, wystawę malarzy i rzeźbiarzy
Gminy Wilamowice, pamiątek z Pisarzowic przygotowanych przez uczniów w ramach
konkursu Pisarzowice – moja mała Ojczyzna, czy spotkać … swych dawnych
nauczycieli. I to właśnie tych ostatnich wyjątkowo serdecznie powitała,
rozpoczynając imprezę, pani Dyrektor Lidia Dziubek. Miłym akcentem na samym
początku było wręczenie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Orderów
Uśmiechu. Otrzymali je: inicjator i pomysłodawca imprezy „Baw się razem z nami”
pani Halina Fajfer, Burmistrz Wilamowic, Sołtys Pisarzowic oraz byli i obecni
dyrektorzy i wicedyrektorzy Szkoły.
Tego dnia zawsze można było obejrzeć prezentacje artystyczne. W tym roku składały
się one na wyjątkowo bogaty program. Kolejno występowały dzieci z klas I – III
wzbudzając zachwyt i wzruszenie nie tylko wśród rodziców. Panie wychowawczynie
wykazały się niezwykłą kreatywnością. Wystarczyły szarfy w tęczowych kolorach,
obręcze, kowbojskie kapelusze, aby występ stał się dla najmłodszych wspaniałą
zabawą. Układy zostały przygotowane do znanych szlagierów, takich jak np.
Hallelujah Cohena czy Let’s Twist Again Chubbiego Checkera. Prezentacji

nieśmiertelnych Kaczuszek towarzyszył wesoły kaczorek malujący uśmiechy na
wielu dziecięcych twarzach. Po najmłodszych swe umiejętności i talenty pokazali
starsi koledzy i koleżanki.
Taniec nowoczesny zaprezentowała absolwentka Szkoły Weronika Kraus, a recytację
wiersza Pchła Szachrajka Mariola Czulak z 5b. Nie zabrakło zespołów działających
na terenie Gminy Wilamowice: dziecięcej Kurtynki, regionalnej Cepelii Fil, mażoretek
Nemezis oraz orkiestry dętej Silenzio z Woli. Zawodnicy UKS im. PTG Sokół w
Pisarzowicach przyciągnęli uwagę pokazami judo.
Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje:warsztaty plastyczne, dmuchańce”,
malowanie twarzy i konkursy: pokaz mody Bajkowy świat (tu bezkonkurencyjny
okazał się Sponge Bob Kanciastoporty), Mam Talent (z pokazem mażoretek –
uczennic naszej Szkoły). Wspólnie z rodzicami mogli wziąć udział w zmaganiach
sportowych, konkursie ciast, zawodach z balonami na wesoło. Te rywalizacje są
zawsze gwoździem programu. Do zawodów rodzinnych zostało zaproszonych 25
duetów (rodzic i dziecko) a do wieloboju rodzinnego 6 zespołów trzyosobowych.
Przygotowano dla nich konkurencje wymagające współpracy i sprawności fizycznej.
Z roku na rok bierze w nich udział coraz więcej rodzin. Najwięcej śmiechu i zabawy
było podczas zawodów z balonami na wesoło. Wypełnione wodą balony pękały w
bardzo nieoczekiwanych momentach…
Jak co roku największą popularnością cieszyła się loteria fantowa oraz ciasta
upieczone na konkurs. Bogato zaopatrzony bufet oferował napoje, lody, słodycze,
wojskową grochówkę, grillowany karczek i kiełbasę.
Przed nami następne 25 lat! Jest oczywiste, że wspólna praca i wysiłek Dyrekcji,
nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców daje znakomity efekt. W tym roku
wyjątkowo gorące „dziękujemy” należy skierować właśnie do Rady Rodziców, a
przede wszystkim jej przewodniczącego pana Rafała Rogali – koordynatora całej
imprezy. Miło także, że od lat organizatorzy mogą liczyć na wsparcie sponsorów,
którym należą się także wielkie podziękowania.
Sponsorzy „Baw się razem z nami” 2016r.
1. BUDEX GEOSYNTETYKI Sp. z o.o. w Pisarzowicach
2. Hand Park Paulina Błażejczyk Bielsko – Biała
3. Centrum Rehabilitacji Pisarzowice
4. Fołtex sklep odzieżowy - Zuzanna i Krzysztof Fołta Pisarzowice
5. Kwiaciarnia „Bolsius” - Pisarzowice

6. MC CARS Mariusz Ciapała – Pisarzowice
7. KOLPORTER Agnieszka Zasadni Warszawa
8. Szkółka Krzewów Ozdobnych Eugeniusz Pudełek – Pisarzowice
9. KONKURENT - Bogusława Kubiczek Krzysztof Pytel Pisarzowice
10. CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o.o.
11. CENTRUM FRYZJERSTWO Małgorzata Zeman – Pisarzowice
12. NET SERWIS Przemysław Kierpec – Pisarzowice
13. AGAGA Sklep zabawkowy Krzysztof Kucharski – Pisarzowice
14. CENTRUM OGRODNICZE – Jadwiga, Konrad Kobielus – Pisarzowice
15. DOBO sklep wędkarski – Dorian Borek – Pisarzowice
16. Handel Usługi Irena Szypuła – Pisarzowice
17. BES – fryzjerstwo damsko – męskie Katarzyna Synecka – Pisarzowice
18. Studio Urody Pomarańcza Barbara Ślosarczyk
19. IGLACO Mateusz Sikora – Pisarzowice
20. Kwiaciarnia ORCHIDEA – Joanna, Rafał Rogala Pisarzowice
21. Salon fryzjerski EDEN – Wilamowice
22. GAMEX – Jerzy Gałgan Pisarzowice
23. Instal Met – Grzegorz Pająk Pisarzowice
24.Auto Mar – Marek Nycz Pisarzowice
25. Pani Bożena Śliwa – Pisarzowice
26. Pani Bożena Matura – Pisarzowice
27. Państwo Marzena i Krzysztof Rybarscy – Pisarzowice
28. Państwo Katarzyna i Daniel Zontek – Pisarzowice
29.Państwo Monika i Maciej Kocjan – Pisarzowice
30.ANGA Kozy
31. Księgarnia PERGAMON Wilamowice

32. Hurtownia Warzyw i Owoców – Adam Donata Gacek – Pisarzowice
33. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Baścik, Adam Hankus
34. Piekarnia Piskorek – Nowa Wieś
35. Firma BIES - Pisarzowice
36. G.S. Wilamowice
37. Szkółka Krzewów Antoni i Pudełko – Pisarzowice
38. Jemar Beata Marek Jekiełek – Pisarzowice
39. Wulkanizacja Pan Damian Chrobak – Pisarzowice
40. Drukarnia „Blumia” – Pisarzowice (baner „Baw się razem z nami”)
41. Piekarnia Andrzej i Renata Manda
42.Ice Mastry Krzysztof Puczyński
43. OSP Pisarzowice
44.

LKS Pionier Pisarzowice
Opracowanie:
E. Danielczyk

Szkoła Podstawowa na Spotkaniu Szkół
Jana Pawła II w Wadowicach
18 maja 2016 roku uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Pisarzowicach wraz z wychowawcami Pauliną Markiel i Joanną Konior udali się do
Wadowic na XVI spotkanie szkół im. Jana Pawła II upamiętniające 1050 -lecie
Chrztu Polski.
O godz.10 na rynku wadowickim odbyła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem
biskupa krakowskiego Jana Szkodonia. Po Mszy Św. wysłuchano koncertu zespołu
Jakubowe Muszelki, który był poświęcony Ojcu Świętemu.
W rodzinie Szkół Jana Pawła II za osiągnięcia w dziedzinie propagowania myśli i
wzoru świętości Jana Pawła II wśród społeczności szkolnej i lokalnej zdobywcą
Prymatu Przechodniego został Zespół Szkół z Juszczyna.

Wszyscy nasi uczniowie zostali oprowadzeni po Wadowicach przez panią
przewodnik, gdzie można było zobaczyć rodzinny dom Jana Pawła II /obecnie
muzeum /, bazylikę oraz szkoły do których uczęszczał. Wspólna modlitwa w
Wadowicach pogłębiła wiarę i powierzenie się Bogu przez wstawiennictwo świętego
patrona.
Opracowanie: Jolanta Gacek

Poprzez zabawę, uczymy się i wypoczywamy nad morzem
W dniach 02. – 13.05.2016 r. uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Pisarzowicach wraz z opiekunami: Urszulą Bryl, Pauliną Wajdą, Edytą Tora,
Anną Marek, Pauliną Markiel pod kierownictwem Urszuli Korczyk udali się na
oczekiwany wyjazd na Zieloną Szkołę do Darłówka. Wyjazd ten został
zorganizowany z inicjatywy Dyrektor Szkoły Lidii Dziubek. Dzieci mieszkały w
ośrodku wypoczynkowym „Piramida”, który posiada profesjonalnie urządzoną bazę
rekreacyjną wraz z odpowiednimi warunkami do nauki. Uczniowie korzystali z:
inhalacji, zajęć na ściance wspinaczkowej, basenu, gimnastyki na świeżym powietrzu.
Jednym z ważnych zadań podczas pobytu na Zielonej Szkole było zintegrowanie
dzieci, sprzyjać temu miało nowe środowisko społeczno – przyrodnicze, w jakim
znaleźli się uczestnicy. Dla wielu uczniów wyjazd ten był pierwszym wyjazdem bez
rodziców. Stanowił okazję poznania nowego otoczenia, uczenia się życia w grupie
oraz odkrywania nowych zainteresowań. Dzieci uczyły się samodzielności,
wzajemnie wspierały się i pomagały w codziennych sytuacjach. Pobyt na Zielonej
Szkole miał również na celu połączyć aktywny wypoczynek z realizacją założonych
treści programowych, które były podsumowaniem i utrwaleniem wiadomości
zdobytych w szkole.
Poprzez możliwość obserwacji przyrody, treści programowe przyswajane są przez
dzieci znacznie szybciej niż podczas tradycyjnej nauki w szkole. Obserwacja
otoczenia wzbudza zainteresowanie środowiskiem, nauka w terenie daje możliwość
wzbogacenia jej zabawą.
W czasie pobytu uczniowie zwiedzili: Słowiński Park Narodowy w Łebie, podziwiając
urokliwą florę i faunę nadmorską oraz Kołobrzeg, gdzie poprzez zorganizowaną na
Wyspie Solnej „Przygodę piracką”, świetnie się bawili w grach i zabawach
terenowych. Zorganizowano także dla nich rejs statkiem po morzu oraz wyjścia do
Aqua Parku w Darłówku. Pobyt naszych uczniów na „Zielonej Szkole” dostarczył im

niezapomnianych wrażeń, pozwolił nawiązać głębsze przyjaźnie i znacznie
zintegrował zespół klasowy. Dzieci nadal mile wspominają wspólne wyprawy i
zabawy. Nawet te, które początkowo tęskniły za najbliższymi zgłaszają chęć
kolejnego wspólnego wyjazdu, który odbył się dzięki wsparciu Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej, Uczniowie do Pisarzowic wrócili wypoczęci, z zasobem licznych
wrażeń oraz doświadczeń.
Opracowanie: Urszula Korczyk

SZKOLNY MARZYCIEL
Taki właśnie tytuł nosiło dyktando 14. edycji Gminnego Konkursu Ortograficznego
pod Patronatem Burmistrza Wilamowic. Trzynaścioro uczestników z pięciu
gminnych szkół podstawowych 27 kwietnia napisało arcytrudny tekst. Zwycięzcą
okazał się piątoklasista z Wilamowic – Jan Grzybek, drugie miejsce zdobyła Marzena
Mikołajczyk z Pisarzowic, a trzecie – Dominika Jagieła także z Pisarzowic. Nagrody
pamiątkowe dyplomy uczestnikom wręczyli pani dyrektor Lidia Dziubek i w imieniu
Burmistrza Wilamowic sekretarz Gminy pan Andrzej Kołtun. Gratulując wszystkim,
podkreślili, jak ważna jest ortografia i jak wiele poprawne pisanie mówi o poziomie
człowieka. Och, bądź co bądź przyjemnie jest pomarzyć! Ale dosyć tej ułudy! Trzeba
się naprawdę otrząsnąć i powrócić przede wszystkim do rzeczywistego życia. –
brzmiały ostatnie zdania konkursowego dyktanda. Drodzy uczniowie szkół
podstawowych w naszej Gminie! Już teraz warto zacząć ćwiczyć ortografię – 15.
edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego już za rok w Wilamowicach!

PODWÓRKO NIVEA 2016
na rok szkolny 2016/2017
Zapraszamy Państwa do udziału w akcji „Podwórko NIVEA 2016”. Głosowanie
odbywać się będzie od 5 maja 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.
Aby zagłosować należy:
1. zarejestrować się na stronie http://www.nivea.pl/Porady/ext/plPL/podworko2016

2. wpisać swoje imię oraz e-mail
3. w dniu rozpoczęcia głosowania dostaną Państwo informację e-mail
4. do głosowania można zachęcić całą rodziną i znajomych nawet z innych
miejscowości
GŁOSUJ CODZIENNIE,
ABY PODWÓRKO POWSTAŁO W PISARZOWICACH!

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE
26 i 28 kwietnia w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Pisarzowicach odbyły się zajęcia biblioteczne przeprowadzone przez nauczycieli
bibliotekarzy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach.
Z zakresu „Tu puka sztuka” skorzystali uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej
oraz wszystkie klasy gimnazjum. Tematem zajęć były: „Najdroższe słoneczniki
świata. Vincent van Gogh”.
Z zakresu „Zaczarowany świat baśni” skorzystali wszyscy uczniowie klas młodszych
szkoły podstawowej. W zajęciach tych wzięło udział 12 oddziałów klas I - III - ponad
260 uczniów. Tematem zajęć była baśń „Królewna na szklanej górze”.
Zarówno zajęcia ze sztuki, jak i z baśni cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród dzieci i młodzieży.
Składamy serdeczne podziękowanie nauczycielom bibliotekarzom z Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach za przeprowadzenie w naszych
szkołach ciekawych zajęć. Liczymy na dalszą współpracę.

DODATKOWA REKRUTACJA DO KLASY I
DLA DZIECI SPOZA OBWODU
na rok szkolny 2016/2017
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza rodziców
dzieci spoza obwodu Pisarzowic do zapisu dzieci do klasy pierwszej
• Termin - 7 do 31 marca 2016r.
• Miejsce - sekretariat szkoły

• Ilość wolnych miejsc - 16
• Miejsce pobrania wniosku -strona internetowa i sekretariat
Treść zarządzenia
wniosek strona 1
wniosek strona 2
wniosek strona 3

NIECH ŻYJE BAL!
W środę, 3 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach odbył się
bal karnawałowy. Przebiegał w cudownej atmosferze, przy dźwiękach muzyki i sali
ozdobionej kolorowymi balonami. Uczniowie klas 1-3 wraz ze swoimi
wychowawcami prezentowali barwne stroje karnawałowe nagradzane gromkimi
brawami. Dzieci doskonale bawiły się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i
konkursach, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Podczas przerwy
wszystkie dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
Krótki odpoczynek zregenerował siły i można było bawić się dalej!
Barbara Cieślak

ZABAWA KARNAWAŁOWA
3 lutego bawiliśmy się na zabawie karnawałowej organizowanej, jak co roku, przez
Radę Rodziców. Nowoczesne rytmy zachęcały do prezentacji umiejętności tanecznych,
a tych wielu z nas nie brakuje.
Wśród starszych uczniów klas 4-6 królowała moda dyskotekowa, łącząca
oryginalne stroje i fantazyjne makijaże (nie tylko wśród dziewczyn!). Spragnieni i
zgłodniali uczestnicy zabawy chętnie skorzystali z poczęstunku przygotowanego
przez Rodziców.
Danielczyk E.

STYCZEŃ JEST MIESIĄCEM WYJĄTKOWYM,
BO BABCIE I DZIADKOWIE MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO
Kochani, dziś okazja rzadka
Mamy dzień Babci oraz Dziadka
Jak wiecie, jest ich razem czworo
Co można sprawdzić, gdy się razem zbiorą
Wciąż mówią wtedy o tych latach
Gdy jeszcze dzieckiem był nasz tata
A mama bez swych lalek
Iść spać nie chciała wcale
A teraz, jak ten czas wciąż leci
Cieszą się dziećmi swoich dzieci
I myślą, widząc ich gromadkę
Że miło babcią być i dziadkiem
Dzień Babci i Dziadka to jedna z kilku uroczystości, która przeszła do tradycji
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Organizowana jest
corocznie przez uczniów klas I – III wraz ze swoimi wychowawczyniami. W tym roku
uroczystość ta odbyła się 21 stycznia. Zaproszeni dziadkowie i babcie przybyli
licznie, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczęła pani
Wicedyrektor Barbara Więzik, która serdecznie przywitała przybyłych gości i
złożyła życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Potem dzieci klas drugich pod
kierunkiem swoich nauczycielek: G. Boguniowskiej, M. Dynarowskiej, J. Gacek i J.
Zużałek przedstawiły piękny program artystyczny. Były to wiersze i piosenki
związane z tym świętem. Goście obejrzeli też tańce w wykonaniu dzieci. Występy
bardzo się podobały, o czym świadczyły gromkie brawa. Atmosfera tej uroczystości
była wspaniała, a podziękowaniom nie było końca. Nie zabrakło życzeń, laurek i
własnoręcznie wykonanych prezentów, które zostały wręczone babciom i dziadkom
na zakończenie uroczystości.
Kochane Babcie i kochani Dziadkowie,
Dziękujemy za Waszą troskę, ciepło i miłość. Dziękujemy za dobroć i radość, jakie
wnosicie w nasze życie.

DZIEŃ OTWARTY
W czwartek 11 lutego 2016 r. w godzinach 15.00 -17.00 odbędzie się DZIEŃ
OTWARTY w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Zapraszamy
Rodziców wraz z dziećmi 6 i 7- letnimi w celu zwiedzenia szkoły oraz krótkiego
zapoznania się ze sposobami pracy z dziećmi w naszej szkole.

NABÓR DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Szanowni Rodzice,
W dniu 29 stycznia 2016r, Burmistrz Wilamowic wydał Zarządzenie Nr 6/2016 w
sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wilamowice na rok szkolny 2016/2017 (wilamowice.pl).
Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia}9 grudnia2}l5r., od
roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku
życia. Dziecko 6-1etnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie
szkoły podstawowej, jeśli rodzice podejmą taką decyzję.
Zapraszamy w dniach od 8 lutego do 29 lutego 2016r. do sekretariatów szkół
podstawowych, w których obwodzie dziecko zamieszkuje, w celu zapisu dziecka do
pierwszej klasy szkoły podstawowej.
W zależności od ilości zapisanych dzięct do poszczególnych szkół w dniach odŻ
marca do 3 marca 2016r. Burmistrz Wilamowic podejmie decyzję o utworzeniu klas
pierwszych.
Treść zarządzenia

KSIĄŻKA MARZEŃ
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach bierze udział w akcji
"Książki naszych marzeń". W ramach tego projektu do końca grudnia szkoła zakupi

nowości książkowe do biblioteki szkolnej za kwotę 2712,50 zł. Od stycznia wszyscy
uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać ze wzbogaconego księgozbioru
biblioteki szkolnej. Poznaj szczegóły akcji

AKCJA „BEZPIECZNY STOK”
13 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyła się akcja
BEZPIECZNY STOK – była to edukacja dzieci i młodzieży szkolnej z zagadnień
bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Analogicznie do kodeksu drogowego
ratownicy górscy chcieli upowszechnić KODEKS NARCIARSKI, który jest zespołem
zachowań dla każdego użytkownika tras narciarskich. Ponadto, ugruntowali wiedzę
o przygotowaniu się do sezonu zimowego, sposobu zachowań na wyciągach
narciarskich i kolejach, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa narciarzy
oraz snowbordzistów. Edukacja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa na stoku
narciarskim, była przeprowadzona w formie, przystępnej dla dzieci i młodzieży,
wzmocnionej o logo akcji wraz z plakatem oraz książeczką.
W początkowej fazie, główny akcent akcji został położony na propagowanie
bezpiecznej jazdy dzieci i młodzieży, a w szczególności jazdę w kasku. Hasło tych
działań brzmi: "najważniejsza komenda na stoku: KASKI WŁÓŻ". Ideą było
stworzenie swoistego rodzaju mody na jazdę w kasku i to nie tylko wśród tych,
którzy nie ukończyli 16 roku życia, ale wśród wszystkich korzystających ze stoku.
Efektem spotkania miało być utrwalenie dobrych nawyków u narciarzy oraz
snowboardzistów, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa oraz zmniejszenia
ilości wypadków na stokach.
Dzieci naszej szkoły przyjęły gości bardzo entuzjastycznie i nagrodzili ich gromkimi
brawami.

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PISARZOWICACH
Wesołych Świąt! Bez zmartwień,
Z barszczem, grzybami, karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia.
Takie oto życzenia złożyły dzieci z klasy IVA w finale przygotowanego przez siebie
przedstawienia. Tym razem do szopki zaproszono postacie współczesne: wójta,
lekarza, murarza, policjanta, uczniów, nauczyciela, dzieci z przedszkola, a także …
Lucyfera i pomniejszych diabłów. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny oraz trio
Sonia i Karina Norymberczyk, i Mateusz Kostka (w nastrojowych utworach Złota
Jerozolima i Przekażcie sobie znak pokoju), jak również Mariola Czulak (piosenka
Gwiazda dnia). Podczas dwukrotnego występu (dla klas I – III i IV – VI) nie zabrakło
wspólnego kolędowania oraz życzeń od Pani Dyrektor Lidii Dziubek i Samorządu
Uczniowskiego. Tradycyjnie odbyły się także wigilie w klasach.

MOŻLIWOŚCI LUDZKIEGO CIAŁA
17 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
odbyło się spotkanie z człowiekiem, który ukazał uczniom naszej szkoły, jakie są
możliwości ludzkiego organizmu. Cały spektakl przeplatany był poradami, co należy
robić, co jeść, aby być zdrowym. Jak trzeba się zachowywać i żyć żeby być w ciągłej
zgodzie ze sobą i całym światem. Mistrz Jurij, który demonstrował nam swoje
możliwości, pokazał między innymi siłę koncentracji oplatając wokół swojej szyi
dwu metrowy, stalowy pręt. Umiejętność walki z bólem chodząc po szkle, utrzymując
na sobie prawie 1000 kilogramów, czy też wchodząc po długich mieczach niczym po
schodach. Całość wywarła na naszych uczniach ogromne wrażenie. Dzieci nagrodziły
naszego gościa gromkimi brawami i ustawiły się w kolejce, aby zdobyć autograf.

INTEGRACJA I JAK DALEJ?

W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach utworzono pierwszą
klasę integracyjną, a w Przedszkolu oddział integracyjny. Gminnym koordynatorem
do spraw integracji została pani Urszula Grzywa – doświadczony specjalista w tej
dziedzinie.
18 listopada 2015 roku wygłosiła Ona wykład pt. Integracja i jak dalej? Słuchaczami
byli nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych całej Gminy. Spotkanie
rozpoczęła pani Bożena Sobocińska, która zaprosiła do wysłuchania prelekcji.
Na wstępie Prowadząca przedstawiła teoretyczne podstawy integracji: szkoła to
system, który musi działać razem z zasobami osobistymi (emocjami, ciałem, duchem
i umysłem). Jeżeli dochodzi integracja, to musi się opierać na podstawach prawnych.
Integracja nie oznacza zrównania uczniów, a przede wszystkim wspiera
indywidualność. Uczniem niepełnosprawnym jest uczeń, który posiada orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego. Dla szkoły integracja oznacza istotne zmiany, a jej
warunkami są: dobre poinformowanie wszystkich rodziców, zmiany postaw
społecznych, przygotowanie nauczycieli, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych i
przygotowanie infrastruktury. Szkoły integracyjne są systemem sprawdzonym. Ich
klasy są mniej liczne, pracuje w nich dwóch nauczycieli, zintegrowane działania są
ukierunkowane na indywidualizację, a dzieci są dowożone. Siłą klas integracyjnych
jest wzajemne poznanie, pomaganie, wzmacnianie pozytywne, dbanie o relacje,
sprawiedliwe traktowanie i udział w imprezach pozaszkolnych. Swoisty „koktajl
integracji” łączy ze sobą:
Komplementy: To nam pomaga!
Wdzięczność: To nas otwiera!
Radość: To nam daje siłę!
Uwaga, Akceptacja: To nam daje odwagę!
Po wykładzie pani Koordynator zaprosiła do uczestnictwa w warsztatach pt. Co
robić, gdy dziecko nie jest akceptowane?

Organizacja i funkcjonowanie klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Wilamowice, władze Gminy w
osobie Pana Burmistrza Mariana Treli i kierownika ZOSiP Pani Bożeny Sobocińskiej
,utworzyły klasę integracyjną w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach. Proces
tworzenia powierzono Dyrekcji Pani Lidii Dziubek, a nauczanie Paniom Urszuli

Korczyk i Paulinie Nalborczyk.
Już w ubiegłym roku szkolnym Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w warsztatach
zorganizowanych w Szkole Podstawowej, gdzie w trakcie zabaw metodą Weroniki
Sherborne mieli okazję do bliższego poznania się, nawiązania pierwszych szkolnych
przyjaźni. Spotkanie to zaowocowało współpracą między Rodzicami i Nauczycielami
oraz osobami wspomagającymi proces dydaktyczno-wychowawczy w klasie
integracyjnej panią pedagog Moniką Drobniak, logopedą Edytą Tora oraz
nauczycielem Katarzyną Pacholik.
Od września dzieci uczą się w 17 - osobowym zespole (klasa 1a). Dzięki współpracy
dwóch nauczycieli i małej liczebności klasy możliwa jest podczas każdej lekcji
indywidualizacja nauczania, należy bowiem podkreślić, że pracujemy w oparciu o
obowiązujący powszechnie program szkoły masowej dostosowując naukę do
możliwości uczniów. Jednak czas spędzony przez pierwszoklasistów w szkole to nie
tylko nauka czytania, pisania i liczenia, to czas zdobywania trudnej wiedzy o tym
jak być z drugim człowiekiem.
Dzieci poznały się, polubiły i od samego początku nie ma między nimi różnic. W
naturalny sposób uczą się tolerancji, odpowiedzialności, otwartości,
wyrozumiałości, serdeczności i wzajemnej pomocy. - pomagają sobie, akceptują
swoje niedoskonałości, są dumne z osiągnięć kolegów i koleżanek. Uczniowie
rozwijają się pełniej, kiedy przyjmują do grona swoich rówieśników osoby o
różnorodnych upodobaniach i zdolnościach. Bogatszy jest też ich rozwój, gdy
wszyscy w klasie czują się bezpiecznie, pewni, że otrzymają pomoc ilekroć jej
potrzebują. Dzieci budują więzi między sobą poprzez organizowanie wspólnych
uroczystości takich jak Ślubowanie klas pierwszych, Andrzejki, imieniny, urodziny.
Nasza klasa uczestniczyła też w różnych akcjach i imprezach organizowanych na
terenie szkoły: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, zbiórka makulatury, obchody
Dnia Patrona Szkoły podczas którego dzieci w ramach konkursu szkolnego
wykonały plakat o Janie Pawle II. Braliśmy też udział w otwarciu boiska szkolnego,
akcji sprzątania świata, zbiórce nakrętek i baterii.
Z uwagi na to, że jest to klasa integracyjna Dyrekcja Szkoły Lidia Dziubek zadbała o
urządzenie sali lekcyjnej zgodnie z jej wymogami. Klasa jest kolorowa i przestronna
dzięki czemu dzieci czują się w niej radośnie i bezpiecznie oraz mogą się w niej
swobodnie poruszać. Przeprowadzono dużo rozmów, spotkań zarówno z Rodzicami
jak i z dziećmi, dzięki czemu dzieci w klasie są akceptowane a na terenie Szkoły na
co dzień spotykają się z życzliwością i chęcią niesienia pomocy zarówno ze strony
starszych kolegów jak i wszystkich Pracowników Szkoły.
Rodzice naszej klasy integracyjnej od pierwszych dni września chętnie współpracują z

nauczycielami, angażując się aktywnie w życie klasy i szkoły, wspierając tym samym
Wychowawców, za co im serdecznie dziękujemy! Hasło integracja wywołuje nadal
wiele emocji. Różne zdania mają na ten temat Nauczyciele, sami Uczniowie i Rodzice.
Jednak wszyscy zgadzają się, że integracja jest potrzebna i mają pozytywny do tego
stosunek.
Edukacja wczesnoszkolna to zaledwie początek edukacji, również tej obywatelskiej. I
to właśnie w szkołach widać szczególnie, jak wiele jest jeszcze uprzedzeń w
postrzeganiu i traktowaniu osób niepełnosprawnych. Klasa integracyjna jest dla nas
wszystkich czymś wyjątkowym. Staramy się by świat naszych dzieci był jednakowy
dla wszystkich - bezpieczny i kolorowy..
Początki integracji nie są łatwe jednak zainteresowanie ze strony Gminy i Zakładu
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz ogromny wkład pracy Dyrekcji, Nauczycieli oraz
Rodziców przyczyniły się do powstania klasy integracyjnej. Gratulujemy tej słusznej
inicjatywy, która na pewno będzie kontynuowana w kolejnych latach!
Wychowawczynie klasy integracyjnej
Urszula Korczyk Paulina Nalborczyk

Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej…
10 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyły się obchody Święta
Niepodległości. Do sali gimnastycznej zaproszono uczniów klas III – VI. Tym razem
program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy VIB oraz VA, a o oprawę
wokalną zadbał chór szkolny. Tematem wiążącym była historia naszego Kraju ;
Niepodległa, niepokorna – taki oto utwór usłyszeli widzowie i takie były dzieje
Polski. Walce o niepodległość podporządkowane były losy wielu pokoleń.
Nieprzypadkowo polska poezja jest bogata w utwory patriotyczne. Młodzi artyści
brawurowo zaprezentowali te najbardziej znane: Ignacy Krasicki Hymn do miłości
ojczyzny, Cyprian Kamil Norwid Moja piosnka, Wisława Szymborska Gawęda o
miłości do ziemi ojczystej, Tadeusz Różewicz Ojczyzna, Konstanty Ildefons
Gałczyński Polska, Jan Kasprowicz Rzadko na moich wargach, Antoni Słonimski
Polska, Władysław Bełza Katechizm małego Polaka, Grzegorz Ciechowski Nie pytaj
mnie o Polskę. Narratorzy Natalia Tatoń i Kamil Bogusz przypomnieli drogę do
wolności: od 1772 do 11 listopada 1918 i podkreślili, że mamy szczęście dorastać w
wolnym kraju. Pamiętamy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie
– miłość. W finale wszyscy artyści zaśpiewali: Gaude, mater Polonia, prole fecunda

nobili.
Summi Regis magnalia laude frequenta vigili.
Gaude, mater Polonia - pierwszy narodowy hymn,
gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym...
Gaude, mater Polonia - Matko Polsko raduj się!
Średniowieczna melodia współczesnym uśmiech śle.
Listopadowe święto, niech młodość włada Polską,
radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność.
Ten sam program mogli obejrzeć po południu uczestnicy mszy świętej za Ojczyznę,
która odbyła się w Kościele pw. św. Marcina w Pisarzowicach. Jej zwieńczeniem był
Apel Poległych na miejscowym cmentarzu.

Książki naszych marzeń
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach bierze udział w programie
Książki naszych marzeń. W związku z tym promowanie czytelnictwa jest jednym z
priorytetów, jakie zdecydowaliśmy się realizować w naszej placówce w bieżącym
roku szkolnym. Aby zachęcić dzieci do czytania książek, we wtorek 3 listopada
odbyło się w naszej szkole spotkanie z panem Waldemarem Cichoniem autorem
książek dla dzieci. Tym razem w niecodziennej lekcji literatury wzięli udział
uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas. Pisarz opowiedział o bohaterze serii
swoich książek tytułowym kocie Cukierku, który jest tak niesforny, że potrafi swoim
właścicielom (dosłownie) wejść na głowę, a jednocześnie tak słodki, że w pełni
zasługuje na swoje imię. Kto chciałby poznać więcej przygód sympatycznego kotka
powinien zajrzeć do książek, a kogo ciekawią kulisy życia bohatera może odwiedzić
jego facebookowy profil: Cukierku, ty łobuzie.
Fabiola S.K

MAMO, A KTO TO BYŁ JAN PAWEŁ II?
22 października , w dniu upamiętniającym inaugurację pontyfikatu Świętego Jana
Pawła II, w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach obchodzono pamiątkę tego
wydarzenia. Odświętnie ubrana społeczność szkolna rozpoczęła uroczystości już na
pierwszej lekcji: w klasach przygotowywano plakaty Jan Paweł II – nasz Patron.
Następnie w pochodzie wyruszono na mszę świętą. Kolejnym punktem dnia była
akademia. Wspomnienie o Patronie przygotowała klasa VIA, która zainscenizowała
„teatr w teatrze”. Mamo, a kto to jest Jan Paweł II? – zapytały dzieci podczas
prezentowanej scenki z życia rodzinnego. Na półce jest książka Życie Jana Pawła II –
brzmiała odpowiedź mamy. W lekturze bohaterowie przedstawienia odnaleźli fakty z
życia Karola Wojtyły: 18 maja – dzień urodzin, śmierć matki, 16 X 1978 – wybór na
papieża 27 IV 2014 – ogłoszenie Świętym; zapoznali się także z wyjątkowością Jego
Pontyfikatu: pamiętał, że był Polakiem i był z tego dumny, osiem razy
pielgrzymował do Polski, szczególną troską otaczał dzieci. Przedstawienie
przeplatane było piosenkami pt. Jak mocno serce biło mi w wykonaniu Soni i Kariny
Norymberczyk oraz Mateusza Kostki; Wadowice i Barka przygotowane przez szkolny
chór.
Następnie glos zabrała pani Dyrektor Lidia Dziubek. Przypomniała, że jesteśmy
szczęściarzami nosząc imię tak wielkiego, znanego na całym świecie Polaka.
Podkreśliła, że to zobowiązuje nas do odpowiedniego postępowania.
Dzień wcześniej w Szkole przeprowadzono Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.
Nasza reprezentacja zdobyła 2. miejsce. Wszyscy uczestnicy wraz z szóstoklasistami
23 października wyruszyli na pielgrzymkę do Krakowa śladami Patrona.
Ewa D.

Gminny konkurs wiedzy
o Janie Pawle II w Pisarzowicach
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach, został zorganizowany
Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Zaszczycili nas swoją obecnością
znamienici goście w osobach: Proboszcz Pisarzowic, który objął honorowy patronat
nad konkursem, Kierownik ZOSiP pani Bożena Sobocińska, Sołtys Pisarzowic pan

Stanisław Peszel oraz katecheci wykładający religię w szkołach. Uczniowie z klasy
IVa przedstawieniem słowno-muzycznym przypomnieli sylwetkę tego wielkiego
Polaka Jana Pawła II.
W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół w Hecznarowicach, Wilamowicach,
Starej Wsi, Dankowicach i oczywiście, gospodarzy z Pisarzowic. W tym roku
przedział materiału obejmowały wydarzenia od święceń kapłańskich Karola Wojtyły
(1 listopada 1946) do wyboru na papieża (16 października 1978). Eliminacje odbyły
się początkiem października. Pozwoliły one wyłonić uczniów posiadających
największą wiedzę o życiu Karola Wojtyły. Uczestników Konkursu zaprosiliśmy na
finał do Pisarzowic w dniu 21 października 2015 roku. Uczestnicy konkursu
wykazywali swoją wiedze w różnych konkurencjach: „Teleturniej 1 z 10”,
krzyżówka, puzzle, prawda i fałsz oraz dopasowanie wydarzeń do dat. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Dankowicach. Wszyscy finaliści otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez księdza proboszcza Janusza
Gacka. Wzięli oni również udział w wycieczce do Krakowa „Śladami Jana Pawła II” 23 października. Zwiedzili Muzeum Papieskie i uczestniczyli we Mszy św. w
Sanktuarium Jana Pawła II, a po południu udali się do Katedry Wawelskiej i pod
okno papieskie.
Ks. Ireneusz R.

WEŹ UDZIAŁ W BIEGU DLA KLAUDII

Uroczyste Otwarcie Wielofunkcyjnego Boiska Szkolnego
„Sport to najlepsza droga do pokonania granic”
/Jan Paweł II/
Niech powyższe słowa Patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach –
Świętego Jana Pawła II - przyświecają wszystkim młodym ludziom, którzy dzięki
staraniom wielu osób, w szczególności władzom naszej gminy i dyrekcjom obu szkół,
przez lata będą mogli doskonalić swe sportowe umiejętności na nowoczesnym boisku
wielofunkcyjnym.
Na ten dzień nasi uczniowie oraz nauczyciele czekali od dawna. Jeszcze parę lat temu
posiadaliśmy małą salę gimnastyczną, teraz możemy korzystać z pięknej hali oraz
wielofunkcyjnego boiska sportowego, którego uroczyste otwarcie odbyło się 15
października 2015 roku.
Pragnąc, aby ten szczególny dzień na długo pozostał w pamięci zaproszonych gości,
nauczyciele oraz uczniowie obu szkół dołożyli wielu starań, aby przygotować
wyjątkową uroczystość. Przygotowania trwały już od początku września, Odbyły się
liczne próby, aby uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach w jak
najlepszy sposób zaprezentowali siebie i miejscowość, którą reprezentują. Wśród
Gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli m.in.: Burmistrz Wilamowic Pan Marian Trela, Proboszcz Pisarzowic - Ks. Janusz Gacek, Wicewojewoda
Województwa Śląskiego – Pan Mirosław Szemla, Radny Wojewódzki – Pan Andrzej
Kamiński, Radni Powiatu Bielskiego – Pani Dorota Nikiel i Pan Jerzy Kubik, ,
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Stanisław Nycz, Wiceburmistrz - Pan Stanisław
Gawlik, Kierownik ZOSIP – Pani Bożena Sobocińska, Radni Rady Miejskiej w
Wilamowicach, Sołtys Pisarzowic – Pan Stanisław Peszel, Dyrektor Oddziału
Totalizatora Sportowego w Katowicach – Pan Jacek Jung, Dyrektorzy Placówek
Oświatowych Gminy Wilamowice, emerytowani Dyrektorzy i Nauczyciele Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum, Gminny Koordynator Sportu, a także Przedstawiciele Organizacji
działających w Pisarzowicach.
Oficjalnego otwarcia, a także powitania zaproszonych gości dokonali wspólnie
dyrektorzy obu szkół – Pani Lidia Dziubek oraz Pan Maciej Żarski. W swoich
przemówieniach podziękowali wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji
tego przedsięwzięcia, za stworzenie nowych możliwości rozwoju i realizacji pięknej
idei wychowania dzieci i młodzieży przez sport. Wyrazili oni radość i satysfakcję z

faktu, że uczniowie i mieszkańcy Pisarzowic będą mogli korzystać z nowoczesnej
bieżni lekkoatletycznej oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, piłki ręcznej,
koszykówki i siatkówki. Ponadto podziękowali władzom gminy za przekazanie i
pozyskanie środków na tą inwestycję oraz projektantom i wykonawcom obiektu za
szybkie i sprawne, a przede wszystkim profesjonalne wykonanie wszystkich prac.
Po przemówieniach zaproszonych gości, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi
przez Pana Burmistrza, Dyrekcje Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osoby,
które przyczyniły się do realizacji tej ważnej inwestycji. Podczas dalszej części
oficjalnej, Proboszcz Pisarzowic Ks. Janusz Gacek, odmówił modlitwę w intencji
nowego obiektu i bezpieczeństwa osób z niego korzystających oraz poświęcił cały
kompleks sportowy. Po ceremoniale przecięcia wstęgi i poświęcenia boiska, wszyscy
zgromadzeni na uroczystości mogli podziwiać występy artystyczne Naszych uczniów
– happening w postaci żywych kół olimpijskich, które przypominały jak ważne w
życiu każdego człowieka są sport oraz zasada fair-play, następnie układ
choreograficzny do muzyki Waka Waka oraz występ Mażoretek.
Na ręce uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zestawy piłek do różnych gier
zespołowych wręczyli: Wicewojewoda Województwa Śląskiego – Pan Mirosław
Szemla oraz przedstawiciel Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki
w Bielsku-Białej Pan Czesław Pszczółka.
Wierzymy, że nowe boisko nie tylko uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego, ale
także podniesie wychowawczą rolę sportu szkolnego. Mamy również nadzieję, że
obiekt ten będzie długo i dobrze służył wszystkim mieszkańcom Pisarzowic. Nasze
marzenia w końcu się spełniły!
P.S. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom za ogromny wkład pracy włożony w
organizację Naszej Uroczystości!

14 października w naszej Szkole
Trudna rzeczywiście jest uprawa uczniowskiego ugoru – taka oto refleksja padła na
wstępie przedstawienia z okazji DEN przygotowanego przez klasę IVb i chór pod
kierunkiem pań Renaty Grzebinogi i Krystyny Bander. O trudzie miały świadczyć
scenki z szkolnego życia przeplatane piosenkami w wykonaniu chóru, solistki
Marioli Czulak i tria Soni, Kariny Norymberczyk wraz z Mateuszem Kostką z VA.
Występującym podziękowała pani Dyrektor Lidia Dziubek, która jednocześnie
przekazała życzenia Z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nie zabrakło również życzeń

od Rady Rodziców. Po akademii wszystkie dzieci spotkały się z wychowawcami na
wspólnym świętowaniu.

Uroczystość pasowania na ucznia
„Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi.
Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły...”
Pasowanie na ucznia to uroczystość podczas której pierwszoklasiści składają
ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Podnosi ona rangę
faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest powodem do dumy niejednego
pierwszoklasisty.
Zwyczaj ten nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas
której giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Pasowanie na ucznia
zawiera w sobie średniowieczny zwyczaj, gdyż centralnym jego punktem obok
złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim ołówkiem lub piórem ramienia
każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w
poczet uczniów. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w dniu 14
października 2015 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Część artystyczną
przygotowali wychowawcy klas I –mgr Urszula Korczyk, mgr Paulina Nalborczyk,
mgr Małgorzata Kubiczek, mgr Barbara Cieślak, mgr Katarzyna Pacholik i mgr
Fabiola Switalla- Korczyk. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni
goście: Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice i dziadkowie uczniów.
Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali się w programie artystycznym.
Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki,
za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po programie artystycznym dyrektor
szkoły mgr Lidia Dziubek uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być
dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczynie
wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy z pasowania, a rodzice rozdali
rogi obfitości. Było to niezwykle wydarzenie, gdyż grono naszych uczniów
powiększyło się o 107 osób.

OGŁOSZENIE
14 października 2015 roku: Święto Komisji Edukacji Narodowej
Przychodzimy do szkoły w strojach galowych.
Organizacja zajęć dla klas II-VI:
9.50 herbata
10.00 apel
10.30 - 12.00 spotkanie z wychowawcami w klasie
12.00 obiad
Świetlica w tym dniu pracuje w godzinach 6.30-16.30.
Zmiana autobusów na Czernichów: przywóz 8.30, a odwóz 13.05. Pozostałe kursy są
odwołane.
15 października 2015 roku: Otwarcie boiska szkolnego
Przychodzimy do szkoły w strojach galowych.
Organizacja zajęć:
9.15 herbata
9.30 zbiórka uczniów przy klasach
10.00 - 12.00 uroczystość otwarcia boiska, zawody sportowe
12.00 obiad
Świetlica w tym dniu pracuje w godzinach 6.30-16.30.
Zmiana autobusów na Czernichów: przywóz 9.00, a odwóz 13.05. Pozostałe kursy
są odwołane.
22 października 2015 roku: Święto Patrona
Przychodzimy do szkoły w strojach galowych.
Organizacja zajęć:
7.30 konkurs na temat Jana Pawła II
9.00 msza święta w kościele
10.00 część artystyczna
11.00 - 12.00 zajęcia z wychowawcą
12.00 obiad
Świetlica w tym dniu pracuje w godzinach 6.30-16.30.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Szczegóły dotyczące ubezpieczenie uczniów znajdują się na stronie Rady Rodziców.

GMINNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
1 września w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach uroczyście
świętowano rozpoczęcie nowego roku szkolnego. O godzinie 1100 w sali
gimnastycznej zgromadzili się liczni pierwszoklasiści (w Szkole będzie uczyło się 419
uczniów, w tym w sześciu klasach pierwszych 109), ich rodzice oraz Dyrekcja i
nauczyciele. Inaugurację zaszczycili swą obecnością: Burmistrz Gminy pan Marian
Trela, Sekretarz Gminy pan Andrzej Kołtun, Kierownik Działu Gospodarczego pani
Kazimiera Gabryś, dyrektor Gminnej Biblioteki pani Barbara Grabowska,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Władysław Carbol, Radny Gminy pan
Andrzej Nycz, Radna Powiatowa pani Dorota Nikiel, kierownik Zakładu Obsługi
Szkół i Przedszkoli pani Bożena Sobocińska wraz z pracownikami, ksiądz proboszcz
Janusz Gacek, Sołtys pan Stanisław Peszel, Przewodniczący Rady Rodziców pan
Rafał Rogala, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku – Białej
pani Małgorzata Salamon oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Gościem szczególnym był pan Mariusz Kupczak – niepełnosprawny kulturysta.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Lidia Dziubek. Zaznaczyła, że rok szkolny
2015/2016 jest szczególny: w Gminie ruszyły oddziały integracyjne. W
pisarzowickiej podstawówce i przedszkolu stworzono bezpieczne miejsca do nauki i
zabawy dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Pani Dyrektor podkreśliła, że
pracownicy są otwarci na sugestie rodziców. Nie bój się, nie lękaj, wypłyń na szerokie
tory – usłyszeli pierwszoklasiści i na osłodę otrzymali po lizaku.
W dalszej części uroczystości pani Bożena Sobocińska przypomniała, że Gmina już
od 1996 roku dba o potrzeby uczniów. 1 września 2014 rozpoczęto przygotowania do
integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to wspólny wysiłek
władz Gminy, nauczycieli, rodziców i pracowników Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej. Pani Kierownik podkreśliła, że integracja to szansa na sukces i
radość. Burmistrz pan Marian Trela swe słowa skierował przede wszystkim
skierował do pierwszoklasistów, którym życzył dobrego startu w szkolny etap życia.
Część artystyczna przygotowana przez klasę VA i panie Krystynę Bander oraz
Joannę Konior przypomniała, że 1 września to także kolejna rocznica wybuchu II
Wojny Światowej. Nie zabrakło satyrycznego spojrzenia na szkolną rzeczywistość;
pierwszoklasistom szczególnie podobały się wesołe piosenki w wykonaniu starszych
kolegów.
W dalszej części wystąpił pan Mariusz Kupczak - osoba, która śmiało może być
stawiana za wzór sportowca. Mimo swojej niepełnosprawności ciągle pnie się w górę,
ciągle startuje na zawodach krajowych i za granicą odnosząc znaczne sukcesy.
Dzięki niemu utworzono kategorię na wózkach inwalidzkich rozgrywaną na
mistrzostwach świata. To także zawodnik, który jako jeden z trzech na świecie ma
status "Pro". Chętnie rozmawiał ze szkolnymi debiutantami, którzy wiedzieli, że
zdrowa żywność to warzywa i owoce, słodycze są niepotrzebne w codziennej diecie, a
w – f to gimnastyka.
I tak oto rozpoczął się kolejny rok szkolny!

ZMIANOWOŚĆ W KLASACH I-III
Uczniowie klas I-III będą uczęszczać do szkoły na dwie zmiany. Szczegóły w
załączniku

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III

Rodzice uczniów klas III mogą ubiegać się o dofinansowanie podręczników
szkolnych. Szczegóły w załączniku

PODRĘCZNIKI DLA KLAS I, II oraz IV
Uczniowie klas I, II oraz IV nie zakupują podręczników. Otrzymają je we wrześniu w
szkole (za wyjątkiem religii).

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Wyposażenie piórnika:
2 ołówki,
kredki,
temperówka,
nożyczki,
klej w sztyfcie,
gumka,
pióro (od II półrocza)
Wyprawka:
1 zeszyt w kratkę 16 kartkowy,
1 zeszyt w wąską linię 16 kartkowy,
1 zeszyt gładki 16 kartkowy
Zeszyt 32 kartkowy jako zeszyt informacyjny
ryza papieru białego
2 bloki rysunkowe z kolorowymi kartkami
1 blok techniczny z kolorowymi kartkami
1 blok techniczny z białymi kartkami
papier kolorowy
2 teczki papierowe z gumką na rysunki i prace dzieci
kredki zwykłe
kredki świecowe – bambino
pastele olejne
farby plakatowe, plus pędzel
patyczki (liczmany)
liczydło
plastelina

Strój gimnastyczny w worku (biała bluzeczka bawełniana, ciemne spodenki)
obuwie zamienne na gumowej podeszwie
1 szt. ręcznika papierowego, chusteczki higieniczne w pudełku
Zdjęcie legitymacyjne
Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane

