HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca 2017 roku:
8.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3
9.30 msza św. w kościele
10.30 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 4-6

Serce Psa i My
W czerwcu 2017 roku do naszej szkoły zawitali nietypowi goście. Przybyły do nas cztery urocze i
bardzo mądre psy. Biały owczarek szwajcarski o imieniu Kumpel ze swoją siostrą Amalą oraz duży
szwajcarski pies pasterski Duster i jego siostra Shelby. Psy przyjechały wraz ze swoimi opiekunkami –
dogoterapeutami, Panią Agnieszką Kamińską i Panią Pauliną Podziewską, które są dla nich przede wszystkim
rodziną. Cała ekipa działa w Centrum Dogoterapii i Hipoterapii „Serce Psa i My”. Pani Paulina i Pani
Agnieszka przeprowadziły zajęcia na temat bezpieczeństwa, psychiki oraz pracy psa. W profesjonalny sposób
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w naszym życiu, mówiąc o psach ratownikach aż do tych, które spędzają z nami życie. Wszyscy uczniowie,
nawet Ci najsłabsi przyjęli naszych czworonożnych przyjaciół z wielkim entuzjazmem. Psia Rodzinka spędziła
z nami tylko trzy dni, ale głęboko zapisała się w naszej pamięci i sercach.
Monika Drobniak

"EWALUACJA ZEWNĘTRZNA"
Wyniki z ewaluacji zewnętrznej dostępne są pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000059371174_short.pdf

"BAW SIĘ RAZEM Z NAMI"

Spotkanie podopiecznych Fundacji „Krzyż Dziecka”
z Panią Alicją Fiodorow.

W dniu 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyło się spotkanie uczniów i
podopiecznych Fundacji Krzyż Dziecka z 7-krotną zdobywczynią medali paraolimpijskich w
lekkoatletyce Panią Alicją Fiodorow. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Wilamowic Pan
Marian Trela, Pani Bożena Sobocińska, Sołtys Pisarzowic Pan Stanisław Peszel, Prezesi Fundacji Pan
Cieślak oraz Pan Derbin, a także Prezes OSP Pan Tadeusz Łaś. Podczas spotkania z młodzieżą
gimnazjalną i uczniami szkoły podstawowej Pani Alicja opowiadała o początkach swojej przygody
ze sportem. Urodziła się w 1985 roku w Kozienicach bez przedramienia. Nie przeszkadzało jej to

jeździć na rowerze, grać w piłkę i skakać po drzewach. W 1998 r. trafiła do stowarzyszenia, które
zajmowało się sportem niepełnosprawnych. Tam zaczęła trenować tenis stołowy i lekkoatletykę.
Dziś jest zdobywczynią 3 brązowych i 4 srebrnych medali paraolimpijskich. Młodzież bardzo
zainteresowana pełną ciepła i uśmiechniętą mistrzynią, zadawała mnóstwo pytań dociekając, jak to
możliwe, że osiągnęła tak wiele będąc osobą niepełnosprawną. Pani Alicja wyjaśniła, że wszystko
jest
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i ciężko pracował, i miał wiarę w to, co robi.
Po części oficjalnej, Nasz gość spotkał się z podopiecznymi Fundacji Krzyż Dziecka
i zaproszonymi gośćmi. Młodzież z klasy 6a samodzielnie przygotowała wiele zdrowych
i ciekawych przekąsek. Po krótkiej prezentacji multimedialnej, która opowiadała historię Alicji
Fiodorow, każdy z zaproszonych na to spotkanie mógł zamienić z nią kilka słów oraz zrobić zdjęcie
i zdobyć upragniony autograf. Podczas spotkania był z nami także uczeń klasy 4a, Mikołaj Piątek,
który uczestniczył w eliminacjach do Masterchef Junior. Mikołaj specjalnie dla Naszego gościa, ale i
dla wszystkich uczestników spotkania przygotował swoje popisowe danie i deser. Był to czas
spędzony w bardzo miłej atmosferze. Każdemu z nas zapadł głęboko w pamięci i sercach.
Joanna Konior

„Lekceważone zagrożenie” – Edyta Sowa
W marcu 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbył się cykl zajęć
skierowanych dla uczniów klas IV – VI pt.: „Lekceważone zagrożenie”. Warsztaty poprowadziła Pani
Edyta Sowa, która przybyła na zaproszenie Pedagoga Szkolnego, Pani Moniki Drobniak. Zajęcia
mogły się odbyć dzięki funduszom przeznaczonym na ten cel. Fundatorem spotkania była Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Temat „Lekceważone zagrożenie” dotyczył
problemów związanych z paleniem papierosów. Warsztaty miały na celu wzbudzenie w dzieciach
świadomości jakie efekty może wnieść w życie każdego człowieka palenie papierosów.
Pani Sowa uświadomiła uczniom co dzieję się z ciałem palacza, a także jaki
to może mieć wpływ na całą rodzinę i otaczające środowisko. Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów.
Monika Drobniak

DZIEŃ OTWARTY

„Agresja rówieśnicza i zagrożenia związane z Internetem” – Dariusz Krzywizna
10 maja 2017 roku na spotkanie z rodzicami zaproszony został Pan Dariusz Krzywizna,
Specjalista ds. Rozpoznawania i Zapobiegania Zjawisk Patologicznych Wśród Nieletnich. Przedstawił
w bardzo dostępny sposób jakie zagrożenia czyhają na ich pociechy w Internecie, co może im grozić
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w niewłaściwy sposób. Spotkanie z rodzicami było początkiem warsztatów, które zostały
przeprowadzone wśród uczniów klas IV – VI. Nauczyciele wraz z wychowankami uczestniczyli w
zorganizowanych spotkaniach na terenie naszej szkoły. Pan Dariusz Krzywizna uświadamiała

uczniom czym jest zagrożenie płynące z Internetu oraz pomógł zobrazować im i nazwać agresję
rówieśniczą. Odgrywane scenki i burza mózgów pomogły zrozumieć dzieciom gdzie przebiega cienka
linia między żartem, a już agresją. Warsztaty i spotkanie wśród rodziców odbyło się dzięki
sfinansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Monika Drobniak

Wysokie osiągnięcia naszych szóstoklasistów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach może poszczycić się wysokimi
osiągnięciami naszych uczniów w konkursach przedmiotowych.
Anna Chęcińska uczennica kl. 6b uzyskała tytuł LAUREATA w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki plasując się na trzecie miejsce punktowe.
Została też laureatem XV Konkursu Matematycznego im. Stefana Banacha w Gimnazjum nr 16 w
Bielsku-Białej. Natalia Olearczyk uczennica kl. 6a uzyskała tytuł FINALISTY w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego.
Natalia Styła uczennica kl. 6b uzyskała tytuł finalisty w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Pangea” oraz została laureatką XV Konkursu Matematycznego im. Stefana
Banacha w Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów
(mgr Ewa Danielczyk, mgr Lidia Dziubek) oraz cała Społeczność Szkolna są dumni z osiągnięć
swoich uczniów.
GRATULUJEMY 
Dyrekcja Szkoły

ZEBRANIE RODZICÓW
W dniu 05.04.2017 roku odbędzie się zebranie z rodzicami:
- 16.30 zebranie z rodzicami uczniów klas III w sprawie ZIELONEJ SZKOŁY;
- 17.00 zebranie ogólne w związku z zagrożeniami płynącymi z Internetu
Po zebraniu ogólnym indywidualne konsultacje w klasach.

Noc Filmowa i Gier Planszowych w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach
Któż z nas w dzieciństwie nie marzył o tym, aby spędzić noc w szkole?. Oczywiście nie po to,
by się uczyć, ale po to by spędzić ten czas z kolegami i koleżankami. Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Pisarzowicach postanowili spełnić marzenia swoich podopiecznych.
W nocy z 26 na 27 maja 2017 r. pięćdziesięciu uczniów klas IV – VI wzięło udział w nocnym
szaleństwie…filmowym, ale nie tylko…
Warunkiem uczestnictwa w tym wydarzeniu było zaakceptowanie warunków regulaminu
imprezy oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie zgody podpisanej przez rodzica/prawnego
opiekuna. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele oraz pedagog szkolny (pani Ewa
Danielczyk, pani Monika Drobniak, Pani Paulina Markiel, pani Anna Marek oraz pan Gabriel Kinio)
Seans filmowy poprzedzony był zacieśnianiem znajomości w trakcie rozgrywek w różnego
rodzaju gry planszowe, łamigłówki i gry słowne. Tego wieczoru nikt nie uciszał uczniów i nie
przerywał ich wspólnych rozmów. Gry planszowe przeżywają w ostatnim czasie rozkwit – grają mali
i duzi, młodsi i starsi, grają znajomi, grają całe rodziny. Okazało się, że młodzież szkolna, o której
mówi się, że żyje w wirtualnym świecie i nic tak naprawdę ich nie zainteresuje, świetnie się bawi
grając w Uno, Tabu, Farmera, Monopoly, 5 sekund, Dobble, Dixit, Pig goes Pop czy Scrabble.
Po wysiłku intelektualnym, by nie opaść z sił, nasi podopieczni posilili się pizzą i udali się
na projekcję filmów, która odbyła się na sali gimnastycznej. Każdy mógł znaleźć wygodne miejsce
dla siebie na szkolnych materacach oraz przyniesionych z domu karimatach. Wszystko
przygotowano tak, by uczniowie mogli spędzić noc w jak najbardziej komfortowych warunkach, w
miejscu, które do tej pory kojarzyło im się tylko z ćwiczeniami na lekcjach wychowania
fizycznego. Dobór filmów nie był przypadkowy. Każdy był inny od poprzedniego. Różniły się one
gatunkiem oraz problematyką, tak aby uniknąć znudzenia podczas projekcji, którą zakończyliśmy
około godziny 4.00, gdyż o tej porze prawie wszyscy uczniowie już spali.
Pierwsze osoby obudziły się po godzinie 6.00, kontynuując, niedokończone w nocy rozmowy.
Nikt nie miał problemów ze wstaniem. Nawet Ci, którzy spali najkrócej, chętnie pomagali w
sprzątaniu szkoły. Nasze spotkanie zakończyło się o 8.00 rano. Wszyscy zadowoleni, choć bardzo
zmęczeni opuścili budynek szkoły, wierząc w to, że w przyszłym roku szkolnym będą uczestnikami
kolejnej tego typu imprezy.
G.K.

ALOHA
W kolejne dwa piątki: 31 marca i 7 kwietnia w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyła się trzecia
już edycja ,,Nocy w szkole” zorganizowana przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów
klas drugich. W poprzednich latach była już ,,Noc piracka” i ,,Noc indiańska”, a tym razem tematem
przewodnim były Hawaje, zatem była to ,,Noc hawajska”. Ponieważ w spotkaniu brały udział dzieci
aż pięciu klas drugich, na początku postanowiliśmy lepiej się poznać. Pomogły nam w tym różne gry
i zabawy integracyjne. W dalszej części przyswoiliśmy sobie podstawowe wiadomości o wyspach
hawajskich, ich kulturze, tradycjach, tańcach. Dzieci świetnie poradziły sobie z rozwiązaniem
krzyżówki związanej z Hawajami. Tak przygotowane, przystąpiły do wykonania naszyjników
hawajskich, które są symbolem miłości, przyjaźni i szacunku. W tychże naszyjnikach rozpoczęła się
hawajska zabawa – wśród śmiechu i wrzawy uczestnicy wykonali między innymi hawajski taniec
hula. Później każdy pokonał tor przeszkód, gdzie należało wykazać się zwinnością i zręcznością.
Po smacznej kolacji dzieci samodzielnie przygotowały sobie miejsca do spania na materacach
rozłożonych na sali gimnastycznej. Każdy wsunął się w śpiwór i już mógł obejrzeć film pt: ,,Vaiana:
Skarb oceanu.” Niektórzy zasnęli od nadmiaru wrażeń już podczas filmu, inni od tego samego
nadmiaru wrażeń zasnąć nie mogli długo. W sobotni poranek nie wszyscy obudziliśmy się wypoczęci
i wyspani, ale na pewno wszystkim dopisywał dobry humor i mocne postanowienie, że spotkamy się
za rok na kolejnej ,,Nocy w szkole”.
Udział wzięli: Uczniowie klas II oraz Panie Małgorzata Dynarowska, Urszula Korczyk, Katarzyna
Pacholik, Barbara Cieślak, Paulina Nalborczyk, Małgorzata Kubiczek, Joanna Zużałek, Fabiola
Switalla Korczyk, Monika Drobniak
Małgorzata Dynarowska

DODATKOWA REKRUTACJA DO KLASY I
DLA DZIECI SPOZA OBWODU
na rok szkolny 2017/2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza rodziców dzieci spoza
obwodu Pisarzowic do zapisu dzieci do klasy pierwszej
• Termin - 20 do 31 marca 2016r.
• Miejsce - sekretariat szkoły
• Ilość wolnych miejsc - 15
• Miejsce pobrania wniosku -strona internetowa i sekretariat
Treść zarządzenia
wniosek strona 1
wniosek strona 2
wniosek strona 3

Ewaluacja w szkole
W dniach 23-30 marca 2017 roku w naszej szkole przeprowadzona zostanie ewaluacja zewnętrzna
z następujących wymagań:
1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
W tych dniach wybrani przez ewaluatorów rodzice, za pośrednictwem dzieci, poproszeni zostaną o
wypełnienie ankiety on-line.
Dyrektor Szkoły
Lidia Dziubek

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

15 marca 2017 roku w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie związane z integracją.
Tematem wykładu była książka autorek Faber Adele i Mazlish Elaine pt.: „Jak mówić, żeby dzieci
nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Spotkanie warsztatowe poprowadziła Pani
Urszula Grzywa, która jako zewnętrzny koordynator integracji w naszej szkole, wielokrotnie dzieli
się z nami swoim zawodowym doświadczeniem i wiedzą. Zajęcia odbyły się w kameralnym gronie i
w bardzo dobrej atmosferze. Pani Grzywa w oparciu o książkę, przedstawiła praktyczne ćwiczenia i
wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi - i… nie tylko
z nimi. Zobrazowanie całości sprawiło, że książka jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej
rozumieć i mądrzej kochać dzieci oraz być przez dzieci kochanym i rozumianym. Pani Koordynator
podzieliła się doświadczeniami z dziećmi i wraz z rodzicami podjęła dialog, szukając nowych
rozwiązań.
Monika Drobniak

I Gminny Konkurs Profilaktyki
„Już starożytni wiedzieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć”
22 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach, odbył się I Gminny
Konkurs Profilaktyki, pod hasłem „Już starożytni wiedzieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Gminy Wilamowice, współdziałając z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem pełnomocnika, Pani Justyny Hetnał
oraz Pani Celiny Nikiel. Konkurs był owocem kilkuletnich działań z zakresu profilaktyki
prozdrowotnej i przeciwdziałania wszelakim uzależnieniom, które były prowadzone na terenie
wszystkich szkół w Gminie Wilamowice. Projekt działań był skierowany dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych. Na terenie wszystkich placówek, od października 2016 roku trwały
eliminacje i zajęcia tematyczne, które miały na celu wyłonienie pięcioosobowej grupy uczniów
biorącej udział w konkursie. Wspólne spotkanie rozpoczęła Pani Lidia Dziubek, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Pisarzowicach. Po przywitaniu dzieci, komisji oraz nauczycieli przygotowujących
dzieci, życzyła wszystkim dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Uczniowie rywalizowali ze sobą w
sześciu kategoriach. Pierwszą z nich były zagadnienia z I Pomocy Przedmedycznej, dzieci losując
treści scenki, na przykład z wypadku samochodowego, musieli przestawić jak powinno się
zachować w takiej sytuacji. Całość działań z tego zakresu oceniał Pan Tadeusz Łaś, Prezes Straży
Pożarnej w Pisarzowicach – Ratownik Medyczny. Kolejne zagadnienia to choroby cywilizacyjne,
uzależnienia, konkurencje ruchowe na wesoło, test dotyczący całości wiedzy, a także tworzenie
zbilansowanego posiłku dla sportowca. Podczas ostatniej konkurencji, dzieci mogły wykazać się
swoją wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, a także zdolnościami kulinarnymi. Tworzyli
prawdziwy, smaczny, estetyczny i dobrze zbilansowany posiłek, niczym w programie Masterchef
Junior, korzystając ze szkolnej spiżarni przygotowanej na tą okoliczność.
Podczas konkursu nikogo nie opuszczał dobry humor. Każda ze szkół zwyciężyła w jednej z
konkurencji, zabierając ze sobą I miejsce i wspaniałe nagrody. Za pomoc w konkursie dziękujemy
Panu Burmistrzowi Marianowi Trela, Pani Dyrektor Lidii Dziubek, szanownemu Jury w składzie
Pani wicedyrektor Barbarze Więzik, Pani Joannie Przybylskiej, Panu Tadeuszowi Łaś, Pani
Justynie Konior, Pani Aleksandra Kubiczek, a także organizatorkom całego przedsięwzięcia Pani
Joannie Konior i Pani Monice Drobniak.

Nabór do szkół na rok szkolny 2017/2018
Szanowni Rodzice,
W dniu 1 marca 2017 r, Burmistrz Wilamowic wydał Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie: ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice na rok szkolny
2017/2018 (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 09 grudnia 20l5 r., 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 1 marca do 17 marca 2017 r. do sekretariatów szkół

podstawowych, w których obwodzie dziecko zamieszkuje, w celu zapisu dziecka do pierwszej klasy
szkoły podstawowej.
Druk zgłoszenia
Treść zarządzenia
Dyrektor Szkoły
Lidia Dziubek

W KARNAWALE, W KARNAWALE
WSZYSCY BAWMY SIĘ WSPANIALE
,,Na bal, na bal,
do sal, do sal.
Wodzirej na przedzie,
korowód powiedzie.
Raz dwa, raz dwa,
i na trzy pas,
Z podskokiem, z obrotem,
obcasów stukotem”.
Karnawał to czas balów, maskarad, pochodów i zabaw.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach to piękna i wieloletnia tradycja.
W tym roku ten niezwykły i zawsze z niecierpliwością wyczekiwany przez dzieci czas zdarzył się
22 lutego. Po raz pierwszy jednak bal poprowadzony został przez profesjonalnych wodzirejów!
Żadne dziecko nie nudziło się, bo program zabaw był bardzo bogaty. Przy dźwiękach największych
przebojów, pod czułym okiem i opieką wszystkich wychowawczyń klas pierwszych, drugich i
trzecich na parkiet wyszły jak zwykle królewny, księżniczki, wróżki, rycerze, zwierzątka i wiele
innych postaci z bajek. W przerwach pojawił się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców
oraz zimne napoje, które choć odrobinę schłodziły rozgrzanych emocjami uczestników zabawy.
W naszej szkole bal karnawałowy jest bardzo lubianą rozrywką, podczas której dzieci mogą się
lepiej poznać oraz zaprezentować swoje stroje i umiejętności taneczne.
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za coroczną organizację balu i pomoc w przygotowaniu
strojów dla swoich dzieci. Już czekamy na kolejne karnawałowe szaleństwo!
Małgorzata Dynarowska

Jasełka z Babcią i Dziadkiem w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach obdarzani są oni szczególnymi
dowodami miłości przez swoje wnuczęta. W naszej szkole dźwięki kolęd brzmiały najdłużej jak to
tylko możliwe. Po feriach zimowych, jeszcze 1 lutego mogliśmy poczuć magię Świąt Bożego
Narodzenia dzięki zaangażowaniu małych aktorów – uczniów i uczennic klas drugich, którzy
wystawili tradycyjne Jasełka. Okazją były obchody Dnia Babci i Dziadka, dla których dzieci oprócz
świątecznego repertuaru przygotowały specjalnie dedykowane piosenki i wierszyki. Wnuczęta
dziękowały za cierpliwość, miłość, którą im okazują Babcie i Dziadkowie. Słowa wierszy i
piosenek prezentowane przez uczniów wywołały zachwyt i wzruszenie oraz wycisnęły łezkę z oka.
Piękne występy trwały przez kilka godzin, gdyż nie sposób było pomieścić o jednej porze
wszystkich występujących, a przede wszystkim szacownych gości, którzy bardzo licznie zaszczycili
nas swoją obecnością. Gratulacjom nie było końca. Kochani Seniorzy byli bardzo uradowani i
wzruszeni widząc swoich wnuków na scenie. Taka reakcja publiczności okazała się wspaniałą
nagrodą dla dzieci. Po występach dzieci wręczyły swoim ukochanym Babciom i Dziadkom
własnoręcznie wykonane upominki. Na koniec wspólnie z zaproszonymi gośćmi odśpiewaliśmy
najpopularniejsze polskie kolędy i pastorałki. Uroczystość nie mogłaby się odbyć bez pomocy
wspaniałych rodziców, którzy po „uczcie” artystycznej zaprosili widzów i aktorów na słodki
poczęstunek. Choć minęło już kilka tygodni, wciąż z przejęciem wspominamy te nastrojowe chwile.
Do zobaczenia za rok.
Wychowawcy : Urszula Korczyk, Fabiola Switalla-Korczyk

IV Sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice
W Szkole Podstawowej w Pisarzowicach 20 grudnia 2016r. odbyła się IV sesja Sejmiku
Uczniowskiego Gminy Wilamowice, zatytułowana „ Tradycje kulinarne w Polsce.
Uczestnicy Sejmiku, podzieleni na grupy, grali w kulinarne kalambury. Wszyscy delegaci otrzymali
małego, papierowego renifera, na którym wypisywali swoje imiona i wieszali na choinkę. Wiele
radości dostarczyło wykonywanie łańcucha z kolorowego papieru, którym uczestnicy udekorowali
świąteczną choinkę.
W dalszej części sesji grupy musiały wykazać się kreatywnością i wymyślać najlepszy przepis na
udane święta. Nie mogło zabraknąć w tych przepisach szczęścia, łyżki radości oraz tony śniegu.
W ostatniej części programu delegaci doskonalili swe umiejętności kulinarne, tworząc piękne,
kolorowe kompozycje warzywno-owocowe z przygotowanych produktów. Po poczęstunku oraz
odśpiewaniu kolędy uczestnicy IV sesji zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia.
Prezes Natalia Mączka zakończyła sesję wręczając na ręce Pani Kierownik ZOSIP-u Gminy
Wilamowice, Bożeny Sobocińskiej, świąteczny stroik, życząc wszystkim Wesołych Świąt.
Natalia Olearczyk wraz z opiekunami

Informacje dotyczące reformy edukacji
Reforma edukacji
Broszura "Dobra szkoła"

Konkurs biblioteczny
Sześciu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach wzięło udział w
konkursie fotograficznym ODKRYWAMY MAMY! CZYLI ACH TE MAMY, CZY JE ZNAMY? Zadaniem
uczniów było uchwycić mamę i jej pasję i zrobić zdjęcie. Konkurs to kolejne działanie w ramach
Programu Profilaktycznego „Rodzina jest najważniejsza” realizowanego przez Urząd Gminy
Brzeszcze.
26 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach nastąpiło podsumowanie
tego konkursu. Wiktoria Winiarska z klasy 2a zdobyła I miejsce w grupie dzieci do lat 10 za zdjęcie
„Moja mama i jej motor”, a Marianna Sztafińska z klasy 2a II miejsce za zdjęcie „Mama lubi
czytać”. Pozostała czwórka otrzymała wyróżnienia. Byli to: Robert Zbierski z klasy 2b za zdjęcie
„Moja mama lubi fotografować”, Oliwia Rybarska z klasy 2a za zdjęcie „Jaka to melodia?”, Wiktor
Rabczak z klasy 3d za zdjęcie „Moja mama uwielbia taniec egzotyczny i nie tylko”, Błażej Niedziela
z klasy 2b za zdjęcie „Moja mama jest fotografem, kocha tańczyć, uwielbia gotować”. Wszyscy
otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkową zakładkę ze zdjęciem pasji swojej mamy.
Gratulujemy.
Halina Zbijowska - Nikiel

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2015 roku, jak co roku, świętowaliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego
Misia. W tym dniu wszystkie misie i inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje zaciszne pokoiki
i przybyli wraz z uczniami do szkoły. Na korytarzach zrobiło się kolorowo i „misiowo".
Mięciutkie, puchate, małe i całkiem duże pluszowe maskotki towarzyszyły swoim opiekunom w
czasie przerw i na lekcjach. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonali wyboru
najbardziej „przytulaśnego” misia. Nagrodzono też właściciela największej maskotki przyniesionej
w tym dniu do szkoły. Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. Zostało
ustanowione dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki – w 2002 roku.

Spotkanie uczniów klasy I z policjantem
24 listopada 2016 r.-jak co roku, odbyło się spotkanie pierwszoklasistów z policjantem w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Po raz kolejny gościliśmy przedstawicieli policji:
naszego dzielnicowego- aspiranta sztabowego Macieja Matusiaka oraz młodszego aspiranta Artura
Prochownika z Komisariatu Policji w Kobiernicach. Pierwszoklasiści mieli okazję porozmawiać z
policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, na temat bezpiecznego
przechodzenia przez ulicę, prawidłowego zachowania się podczas jazdy rowerem. Policjanci
zwrócili uczniom uwagę na zapinanie pasów podczas podróży samochodem. Ponadto podkreślili,
jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien nosić. Pierwszoklasiści z
dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonych gości i chętnie odpowiadali na
zadawane pytania. Wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podawali
liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Każdy z uczniów otrzymał na pamiątkę Kodeks
drogowy. Na zakończenie wizyty uczniowie wręczyli policjantom podziękowanie.
U. Bryl

Wieczór wróżb i tańca
Zgodnie z tradycją w Wigilię Św. Andrzeja odbywają się huczne zabawy, podczas których wszyscy
wróżą sobie, co takiego czeka ich w przyszłości. Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy,
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię
dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i
fantazji.
Również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach uczestniczyli we
wspaniałym wieczorze, pełnym magii, wróżb i tańca przy dźwiękach znanych i lubianych
przebojów. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, a chłopcy wybranki.
Każdy mógł przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości. Szczególnej mocy nabierały
przedmioty losowane pod kubeczkami. W zabawie organizowanej przez szkolny Samorząd

uczestniczyli uczniowie klas 4 – 6. Wszyscy bawili się wyśmienicie i nikt tego wieczoru nie wyszedł
ze szkoły ze smutną miną.
Kinio G.

XVII Przegląd Pieśni Patriotycznej
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
W dniu 18 listopada b.r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeprowadził XVII Przegląd Pieśni
Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek. W Przeglądzie brało udział 280 dzieci ze Szkoły
Podstawowej i Przedszkola w Pisarzowicach.
Do przeglądu zgłosiły się następujące grupy:
1. Przedszkole 6 grup - IV i V integracyjna , VI, VII, VIII i IX.
2. Szkoła Podstawowa - klasy II a, II c, II d II e, III a, III b, III d oraz grupa i soliści z klasy V a, VI a,
VI b.
Prezentacje zgłoszonych do Przeglądu Pieśni wykonano na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Oceny prezentowanych utworów dokonała komisja w
następującym składzie: Panie Barbara Więzik, Anna Marek i Dorota Nikiel. W poszczególnych
grupach wiekowych komisja przyznała pierwsze miejsca:
IV grupie integracyjnej z Przedszkola, w Szkole Podstawowej pierwsze miejsce zdobyły ex aequo
klasa III b i III c (w grupie wiekowej I-III ), oraz uczennica klasy VI b Mariola Czulak(w grupie
wiekowej IV-VI)
Zdobywcy pierwszych miejsc będą mogli uczestniczyć w następnym etapie Przeglądu Pieśni
Patriotycznej. Na zakończenie wszyscy wykonawcy otrzymali słodki upominek ufundowany przez
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Organizatorzy POAK serdecznie dziękują Nauczycielom i Wychowaw-com za przygotowanie dzieci
do Przeglądu Pieśni Patriotycznej, dzięki czemu kształtują poczucie tożsamości narodowej.
POAK w Pisarzowicach

CO SIĘ WYDARZYŁO 11 LISTOPADA 1918 ROKU?
11 listopada to świąteczny dzień, czerwona kartka w kalendarzu.
W tym dniu świętujemy Dzień Niepodległości.
11 listopada 1918 roku to dzień zakończenia I Wojny Światowej. Dla Polaków był dniem
przywrócenia niepodległości i suwerenności.
Takie wyjaśnienia usłyszeli zgromadzeni podczas uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Pisarzowicach. Program artystyczny przygotowała klasa VIb wraz z wychowawcą
panią Paulina Markiel oraz chór szkolny. Oprócz sondy wśród przechodniów reporterka Panoramy
(w tej roli Zuzanna Migoda) przypomniała ważny fakty z historii naszego Kraju: 1772 - pierwszy
rozbiór, utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, 1830 – powstanie listopadowe, 1863 –

powstanie styczniowe, 1914 – wybuch I wojny światowej. W finale grupa artystyczna przypomniała
wagę w dziejach Polski 11 listopada 1918 roku. Tego dnia Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej
naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości.
Wspominamy je na pamiątkę wyzwolenia Polski z niewoli Rosji, Prus i Austrii. Wydarzenie to
dokonało się 1918 roku, kiedy dobiegła końca I wojna światowa. Nasi zaborcy zostali pokonani
przez Francję, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Miłość do Ojczyzny pobudzana męstwem i
przelewem krwi w Jej obronie sprawiła, że nie ulegliśmy wynarodowieniu, że zawsze dążyliśmy do
odzyskania własnego, niezależnego Państwa.
W programie nie zabrakło także pieśni; wspólnie wykonano cztery strofy Mazurka Dąbrowskiego,
chór zaprezentował Pierwszą Brygadę, a w finał uświetniła piosenka Biały krzyż.
Po występie szóstoklasistów głos zabrała pani Dyrektor Lidia Dziubek. Podkreśliła, że szkolne
spotkanie służy temu, aby uczcić pamięć i pochylić czoło przed walczącymi o niepodległość.
Wolność i niepodległość to wartości nadrzędne i ponadczasowe. Ten dzień łączy się z refleksją i
zadumą, ale także z radością z odzyskania wolności. Pani Dyrektor zaprosiła zebranych do
uczestnictwa w obchodach Święta Niepodległości w Pisarzowicach.

DZIEŃ PATRONA
20 października w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach był szczególny; tego dnia obchodziliśmy
Dzień Patrona – Świętego Jana Pawła II. Odświętnie ubrani ruszyliśmy do kościoła, gdzie
uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej. Szczególnie ważną chwilą było przypomnienie wraz z
księdzem proboszczem Januszem Gackiem ważnych chwil z życia Patrona. Okazało się, że wiemy
wiele, choć najstarsi z nas w 2005, kiedy to Jan Paweł II zmarł, mieli zaledwie rok. Po powrocie do
szkoły zebraliśmy się na sali gimnastycznej. Towarzyszyli nam goście: kierownik ZOSiP-u pani
Bożena Sobocińska, sołtys pan Stanisław Peszel, proboszcz ksiądz Janusz Gacek i przedstawiciel
Rady Rodziców pan Tomasz Trembla. W swym przemówieniu pani dyrektor Lidia Dziubek
podkreśliła wagę i zaszczyt noszenia imienia tak zasłużonej i słynnej Postaci. Wszyscy mieli okazję
obejrzeć i wysłuchać program artystyczny przygotowany przez klasę VB pod kierunkiem pani
Renaty Grzebinogi oraz chóru pod kierunkiem pani Krystyny Bander. Potem udaliśmy się do klas,
aby wykonać zadanie. W tym roku była to karta do książki o Patronie; każda klasa miała
opracować inny etap życia i działalności Papieża Polaka. Zebranie prac nastąpiło ponownie na sali
gimnastycznej; tu czekał także słodki poczęstunek od Księdza Proboszcza, czyli „Boża krówka”.
Tego dnia klasy szóste udały się na wycieczkę do Krakowa Śladami Jana Pawła II.
W tym roku program uroczystości obejmował także ważny moment dla pierwszoklasistów uczniowskie ślubowanie. Zapewnili Oni, że wiedzą Co to jest Polska?, Jak powinni dbać o
środowisko?, Jak przechodzić przez ulicę?, Jak zachować się w szkole?, I jakie zasady grzeczności
stosować? Wniosek starszego mógł być tylko jeden:
Cóż tu powiedzieć – egzamin zdany!
Takich pierwszaków chętnie witamy!
Sporo już wiecie, sporo umiecie,
dalej się tutaj kształcić będziecie!
A potem każdy Pierwszak został pasowany przez Panią Dyrektor na ucznia Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła. II.

OGŁOSZENIE
Uczniowski Klub Sportowy im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach zaprasza gorąco wszystkich
Rodziców, sympatyków oraz ludzi chcących w okresie jesiennej pluchy i zimowych mrozów
aktywnie spędzić swój czas w miłej atmosferze.
Zajęcia Uks-owskiej strefy ruchu dla „Starszaków” to propozycja treningu obwodowego. Będą to
zajęcia mające na celu nabranie siły funkcjonalnej przez odważniki kettlebell oraz różnego typu
ćwiczenia z własnym ciężarem ciała. Celem jest poszukanie pozytywnych emocji wzmacniając całe
ciało oraz spalenie tkanki tłuszczowej, dzięki odważnikom wzmocnimy w szczególności mięśnie
brzucha, pośladków oraz pleców. Zajęcia będzie prowadziła Maja Konarska - trener personalny,
pomocnik instruktora kettlebell hardstyle, kurs trx i mobilność Gorąco zapraszamy na zajęcia
pokazowe 25 października oraz 8 listopada o godzinie 17.30-18.30 na salę gimnastyczną Szkoły
Podstawowej w Pisarzowicach Zapisy pod nr telefonu - 606593988, ilość miejsc ograniczona –
decyduje kolejność zgłoszeń

BYLIŚMY W TEATRZE..
19 października klasy Va i Vb pod opieką pań: Renaty Grzebinogi, Haliny Nikiel, Katarzyny
Kobielskiej i Ewy Danielczyk pojechały do Krakowa, aby w teatrze Słowackiego obejrzeć spektakl
Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Na stronie internetowej można przeczytać, że to jedna z
najsłynniejszych książek dla dzieci w adaptacji teatralnej wybitnego reżysera Jarosława Kiliana, z
muzyką słynnego kompozytora i wokalisty Grzegorza Turnaua. Opowieść o niezwykłych
przygodach Dorotki i jej przyjaciół w tajemniczej krainie Oz, porównywana z największymi hitami
współczesnej literatury fantasy, przeznaczona jest zarówno dla najmłodszej widowni, jak i dla
dorosłych, którzy nie tylko odnajdą w niej cząstkę własnego dzieciństwa, ale otrzymają też dużo
świetnej muzyki oraz atrakcyjnej scenicznie zabawy. Dwie godziny pobytu we wspaniałej scenerii
Teatru Słowackiego pozostawi na długo niezapomniane wspomnienia. Przy okazji uczestnicy
wyjazdu mogli troszeczkę „doświadczyć” Krakowa: przeszli ulicą Floriańską, Rynkiem Głównym,
Plantami w stronę Wawelu.

14 października w Szkole im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony od 1982 roku. To również 243 rocznica powstania w
1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła
się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Tego dnia lekcji nie ma normalnych lekcji, a świętują
wszyscy – uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Jak co roku zostali oni zaproszeni na salę
gimnastyczną. Tu okolicznościowy program przedstawiła klasa IVB pod opieką pani Sandry

Słowik, a oprawę muzyczną przygotował chór pod kierunkiem pani Krystyny Bander. Tym razem
jurorzy oceniali występy kolegów. W tej roli świetni byli Oliwier Janik i Olek Pytel, którzy
znakomicie rozkręcali publiczność. A ich koledzy skarżyli się na szkolną rzeczywistość:
Tata w pracy mama w mieście
A grać w piłkę poszedł Zdzich
Babciu! Dziadziu! gdzie jesteście?
Pusto...głucho.... nie ma ich,
A że ja mam jutro lekcje,
o tym nie pomyślał nikt.
Samo nic się zrobić nie chce!
To jest życie a nie mit!
Planowałem tak - zadania
dziadek dziś rozwiąże mi,
kilka stron wypracowania
machnie mama raz ,dwa, trzy....
Z geografii jakaś mapka....
tę piorunem zrobi tata.
Wszystko pójdzie mi jak z płatka,
i piąteczki zgarnę rad!
A tu wszyscy wyszli z domu:
Jeden - tu, a drugi - tam..........
Kiedy wrócą , nie wiadomo.
Co ja teraz począć mam?
No i licz tu na rodzinę!
Zapomnieli? Jakże to?
Już od dwój się nie wywinę...
Ładna sprawa, nie ma co!
Tego dnia nie zabrakło oczywiście życzeń od Rady Rodziców i uczniów skierowanych do
nauczycieli.

Jan Paweł II – zawsze w naszej pamięci
Zaszczytne imię Świętego nosi Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach. Jedną z form uczczenia
pamięci Patrona jest odbywający się od paru lat Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W tym
roku pięć drużyn gminnych podstawówek zostało zaproszonych do Pisarzowic 6 października. Na
początku zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Krystyny
Bander i pani Renaty Grzebinogi. Potem rozpoczęły się konkursowe zmagania. Tym razem konkurs
obejmował lata, kiedy Karol Wojtyła był biskupem i arcybiskupem; wtedy też odwiedził każdą
parafię w Gminie. Uczestnicy Konkursu musieli wykonać więc pracę plastyczną przybliżającą tę
wizytę, zmierzyć się z testem wiedzy, rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle ze zdjęciami Wojtyły z
tego okresu, a także opisać elementy stroju biskupa. Zadania wydawały się niełatwe, ale uczestnicy
okazali się dobrze przygotowani. Jury w składzie: pani dyrektor Barbara Więzik, ksiądz proboszcz

Janusz Gacek i sołtys pan Stanisław Peszel podliczyło punkty i wyłoniło liderów Konkursu.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Pisarzowic, a drugie z Wilamowic. W finałowym wystąpieniu
pani Barbara Więzik podkreśliła, że wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami; każdy
otrzymał nagrodę książkową ufundowaną przez proboszcza Janusza Gacka i każdy pojedzie 20
października na wycieczkę do Krakowa Śladami Jana Pawła II. Taka też idea przyświeca
organizatorom: nie rywalizacja, ale współzawodnictwo, dobra zabawa i chęć spotkania w miłej
atmosferze. Szkoła w Pisarzowicach zaprasza za rok!
Ewa D.

Jan Paweł II – zawsze w naszej pamięci
Zaszczytne imię Świętego nosi Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach. Jedną z form uczczenia
pamięci Patrona jest odbywający się od paru lat Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W tym
roku pięć drużyn gminnych podstawówek zostało zaproszonych do Pisarzowic 6 października. Na
początku zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Krystyny
Bander i pani Renaty Grzebinogi. Potem rozpoczęły się konkursowe zmagania. Tym razem konkurs
obejmował lata, kiedy Karol Wojtyła był biskupem i arcybiskupem; wtedy też odwiedził każdą
parafię w Gminie. Uczestnicy Konkursu musieli wykonać więc pracę plastyczną przybliżającą tę
wizytę, zmierzyć się z testem wiedzy, rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle ze zdjęciami Wojtyły z
tego okresu, a także opisać elementy stroju biskupa. Zadania wydawały się niełatwe, ale uczestnicy
okazali się dobrze przygotowani. Jury w składzie: pani dyrektor Barbara Więzik, ksiądz proboszcz
Janusz Gacek i sołtys pan Stanisław Peszel podliczyło punkty i wyłoniło liderów Konkursu.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Pisarzowic, a drugie z Wilamowic. W finałowym wystąpieniu
pani Barbara Więzik podkreśliła, że wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami; każdy
otrzymał nagrodę książkową ufundowaną przez proboszcza Janusza Gacka i każdy pojedzie 20
października na wycieczkę do Krakowa Śladami Jana Pawła II. Taka też idea przyświeca
organizatorom: nie rywalizacja, ale współzawodnictwo, dobra zabawa i chęć spotkania w miłej
atmosferze. Szkoła w Pisarzowicach zaprasza za rok!

PRZED NAMI ROK PEŁEN ZMIAN…
1 września rozpoczął się rok szkolny 2016/2017. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
szkolnych ławach zasiadło 380 uczniów w 17 oddziałach. Gorący czas reformy oświatowej
spowodował, że klas drugich jest aż pięć, a jedna klasa pierwsza liczy tylko dziewięcioro uczniów.
Po raz pierwszy od roku 2000/2001, kiedy to wprowadzono sześcioklasową szkołę podstawową,
nie będzie uroczystego pożegnania szkoły przez szóstoklasistów. Zgodnie z wytycznymi reformy
kontynuować będą oni naukę w klasie siódmej, a następnie w ósmej. Dzień rozpoczęcia nauki
przebiegał według tradycyjnego scenariusza: był program artystyczny oraz przemówienie pani
Dyrektor. Szczególnie ciepło powitano nielicznych pierwszoklasistów, którzy na dobry początek

otrzymali po lizaku. Optymistyczne jest również to, że rok szkolny zakończy 23 czerwca 2017
roku, czyli tydzień wcześniej niż planowano. A więc przed nami niecałe 10 miesięcy pracy!

ZEBRANIE RODZICÓW
W dniu 21 września o godz. 17.00 odbędzie się zaeranie rodziców.
Zapraszamy

KURSY AUTOBUSÓW
AUTOBUSY NA TRASIE
PISARZOWICE-CZERNICHÓW PISARZOWICE-SZKOŁA
DO SZKOŁY: 7.10, 10.45
ZE SZKOŁY: 13.05, 14.15, 15.50

Harmonigram rozpoczęcia
roku szkolnego 2016/2017
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach zaprasza uczniów na uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w dniu 1 września 2016r. o godzinie:
• 8.00 klasy IV – VI
• 9.30 msza św.
• 10.30 klasy I – III w tym powitanie pierwszoklasistów
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej

