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Pokochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień

z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie

obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną

barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną

twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje

słońce też znika wcześniej niż
latem

Lecz nowe czy nie daje

chwile spokoju skorzystaj zatem.
Tadeusz Karasiewicz
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W tym numerze:
 Organizacja roku szkolnego 2015/2016
 1 września 2015 roku
 Europejski Dzień Języków
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 Dzień Chłopca
 Dzień Edukacji Narodowej

Kalendarium:
1 września
Międzynarodowy Dzień Pokoju; Dzień
Kombatanta (Dzień Weterana); Święto Wojsk
Obrony Przeciwlotniczej

 HUMOR 


8 września
Międzynarodowy Dzień Walki z

Zespół redakcyjny:
mgr Katarzyna Marchwicka

Analfabetyzmem, Dzień Dobrych Wiadomości,

mgr Marzena Bachera

Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa

mgr Sylwia Andrzejak

17 września

Julia Karmowska

Dzień Sybiraka

Andżelika Kunicka

19 września

Agata Rosicka

Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk



22 września

Adres szkoły:
Zespół Szkół w Sławsku
Publiczne Gimnazjum w Sławsku
ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów
tel. 063 249 31 38
www.gimslawsk.vgh.pl
e-mail: gimslawsk@op.pl

Europejski Dzień Bez Samochodu


TELEFONY ALARMOWE
Z telefonu stacjonarnego:
999:Pogotowie
998:StrażPożarna
997:Policja
Młodzieżowy Telefon Zaufania
Konin tel. (63) 242-33-84

30 września
Dzień Chłopaka
4 października
Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
5 października
Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ)
9 października
Światowy Dzień Poczty (ONZ), Dzień Znaczka
Pocztowego
14 października
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października
DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II
31 października
Halloween
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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
Rok szkolny trwa od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2015r., a kończą 24 czerwca 2016r.
TERMINY I PÓŁROCZA:
1.

1 września 2015r. – 31 stycznia 2016r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

i nagannych: do 14 grudnia 2015r.
2.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o wystawionych ocenach półrocznych i wpisanie ich

do dzienników: do 7 stycznia 2016r.
3.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 31 grudnia 2015r.

4.

Spotkania z rodzicami:
08.09.2015r. - kl. I - III Gim (wtorek - godz. 1730)
17.11.2015r. – kl. I – III Gim (wtorek – godz.1730)
03.02.2016r. – kl. I – III Gim. (środa – godz. 1730)

5.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-

16 października 2015r.

6.

Ferie zimowe:18 stycznia 2016r. – 31 stycznia 2016r.

7.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych:

-

11 listopada 2015r. , 6 stycznia 2016r.

TERMINY II PÓŁROCZA:

1 lutego 2016r. – 24 czerwca 2016r.

1.

Rekolekcje Wielkopostne:

2.

Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia 2016r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna: 24 marca – 29 marca 2016r.

4.

........................................

marca 2016r.

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych

niedostatecznych i nagannych: do 17 maja 2016r.
5.

Terminy poinformowania uczniów o wystawionych ocenach końcowych i wpisanie ich do

dzienników: do 10 czerwca 2016r.
6.

Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2016r.

7. Egzaminy poprawkowe: 22 sierpnia 2016r. – 31 sierpnia 2016r.
8. Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:
-

18,19,20 kwietnia 2016r. – uczniowie kl. I – II Gim.

-

2 maja 2016r.

-

27 maja 2016r.

9. Spotkania z rodzicami:
03 marca 2016r.
10 maja 2016r.

– kl. III Gim. (czwartek – godz.1630)
– kl. I – III Gim. (wtorek – godz. 1730)

10. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych: - 03 maja 2016r., 26 maja 2016r.
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1 WRZEŚNIA
ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2015/2016
Znów w szkole!
Jak każdego roku, chętnie lub bez takiego
entuzjazmu, powracamy do szkoły, w której
będziemy się uczyć przez kolejne dwa półrocza.
Zwyczajowo odbył się apel rozpoczynający ten
rok, zabrzmiał pierwszy dzwonek, nowe pokolenie
z wrzaskiem przelało się przez nasze szkolne
korytarze, stare o wiele bardziej powściągliwie
udało się do klas po wskazówki dotyczące
organizacji tego roku i planu zajęć.

1 WRZEŚNIA 1939 roku wojska niemieckie
w porozumieniu z wojskami radzieckimi, o 4:40
zaatakowały Polskę na całej długości polskoniemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw
i Słowacji.
Tą datą rozpoczyna się (dla krajów
zachodnioeuropejskich- 3 września- przystąpienie
do wojny Wielkiej Brytanii i Francji) II wojna
światowa.
Kampania wrześniowa (pierwszy etap wojny
światowej w Polsce; próba obrony terytorialnej
Polski atakowanej przez nazistowskie Niemcy)
będzie trwała do 6 października tego samego
roku.

O czym warto pamiętać po rozpoczęciu tego roku
szkolnego?
-że dłuższa przerwa czeka nas już 22 grudnia
-obchody 100-lecia szkoły już w październiku!
Oraz:

PAMIĘTAJ CHEMIKU MŁODY
-ZAWSZE WLEWAJ KWAS DO WODY!

II Wojna Światowa będzie jednak trwać jeszcze
do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja
1945) i pochłonie ok. 33 miliony ofiar na całym
globie, w tym ok. 6 milionów w Polsce.
Pamiętajmy o tej rocznicy.

ZDANIA NIE MA BEZ ORZECZENIA!
A.R.
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EUEę
d
„Rok 2001 został ogłoszony przez Radę
Europy Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się
Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.
Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie
i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Wszędzie w Europie
odbywają się akcje, które mają zachęcić ludzi do uczenia się nowego języka lub podnosić
znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu
między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.
W ciągle globalizującym się społeczeństwie umiejętność mówienia obcymi językami
zwiększa szanse – szanse na pracę, szansę na naukę, szanse na lepsze życie we własnym
kraju, jak i w innych częściach świata”.

zynarodo
ni
Europejski
Dzień
Języków
w Publicznym Gimnazjum w Sławsku w roku szkolnym 2015/2016 przybrał
formę

Projektu

Międzynarodowego.a

Języków.

iowie Uczniowie

Publicznego
W tym dniu organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy
od imprez przeznaczonych dla dzieci, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne,
kursy językowe oraz konferencje i projekty. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Sławsku
także przyłączyli się do obchodów Europejskiego Dnia Języków realizując wraz z partnerami
z 15 europejskich krajów międzynarodowy projekt „HOMEMADE POSTCARDS FOR
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES”.
W projekcie wzięli udział uczniowie z 42 szkół w całej Europie. Ich zadaniem było
własnoręczne przygotowanie kartek z okazji Europejskiego Dnia Języków wraz z życzeniami
w języku angielskim i w języku ojczystym. Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Sławsku
przygotowała piękne, barwne kartki, które za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały wysłane
do wszystkich partnerów projektu. W odpowiedzi gimnazjaliści ze Sławska otrzymali kartki
z życzeniami między innymi z Rumunii, Bułgarii, Litwy, Niemiec, Grecji, Francji
i Hiszpanii. Wszystkie nadesłane kartki ukazujące różnorodność i piękno języków
europejskich można podziwiać na szkolnej gazetce.
S.A. /M.B.
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30.09.2015
W ramach ogólnopolskiej akcji „SAMORZĄDY MAJA
GŁOS” organizowanej w naszej szkole, 30.09.2015
roku, tak jak w szkołach w całej Polsce,
przeprowadzono wybory do Samorządu
Uczniowskiego.
Oto jego wyniki:
Przewodnicząca: Dominika Bartosik(kl. IIIb)
Zastępca: Martyna Szczepaniak(kl. IIb)
Skarbnik: Monika Jaszczak(kl. IIb)
Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły
oddawali swoje głosy do urny na przerwach do
godziny 12.00. Nad przebiegiem głosowania
pilnie czuwała komisja wyborcza, a w niej Karina
Goińska, Natalia Korczewska i Paulina
Pawłowska.

Od tego
roku
SU jest
też na
faceboo
ku.
Zajrzyj
czasami
!

Zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły

oddawali swoje głosy do urny na przerwach do
godziny 12.00. Nad przebiegiem głosowania

pilnie czuwała komisja wyborcza, a w niej Karina
Goińska, Natalia Korczewska i Paulina.

Slawsk 2015
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Z okazji Dnia Chłopaka
wiele uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy.
Tego Ci dzisiaj Twoja szkoła życzy!

jk
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Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia
1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień
Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako
Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została
utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal
zwany jest Dniem Nauczyciela.

Dla Nauczyciela sprawa to błaha,
Pamiętać, ile oczu ma mucha,
Wiedzieć jak zadaniu sprostać,
I jak przez labirynt się przedostać.
Jednak my, uczniowie, to małe owieczki,
Które wciąż wierzą w ojców bajeczki,
Które się uczą, owszem, lecz także
Błądzą myślami po świecie, a jakże!
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Jubileusz 100-lecia edukacji w Sławsku
Od wieku, czyli od stu lat funkcjonuje nasza szkoła. W piątek 16 października 2015
r. odbyła się niezwykła uroczystość obchodów setnych urodzin naszej placówki.
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół w Sławsku był dla organizatorów wydarzenia, a przede
wszystkim dla absolwentów szkoły, wyjątkową okazją do wspólnego spotkania po latach,
przeżywania wydarzeń i chwil z minionego wieku, był sentymentalną podróżą
w przeszłość.
Uroczystość rozpoczęła się w Zespole Szkół w Sławsku od odsłonięcia tablicy
pamiątkowej, zakopania kapsuły czasu oraz posadzenia dębu na pamiątkę tego jubileuszu.
Następnie, wszyscy przybyli na uroczystość, mogli zwiedzać izby lekcyjne, oglądać
wystawy zdjęć, dzienników i pamiątek z lat ubiegłych oraz porozmawiać w „Kawiarence
wspomnień”.
Po wspomnieniach w szkolnych murach odbył się radosny korowód gości i młodzieży
szkolnej, który przeszedł do Domu Kultury w Sławsku, gdzie odbyła się druga część
uroczystości. Goście zapoznali się z historią oświaty w Sławsku przedstawioną przez dr
hab. Piotra Gołdyna oraz obejrzeli cześć artystyczną przygotowaną przez uczniów
i nauczycieli szkoły. Na zakończenie nie zabrakło gromkiego 200 lat i urodzinowego tortu.
Uroczystość poprowadziła Pani Wicedyrektor Maria Bartczak. Z okazji jubileuszu zostały
wydane pamiątkowe medale okolicznościowe, które otrzymały osoby wspierające sławską
oświatę i przyczyniające się do jej rozwoju. Szczególny medal otrzymała Szkoła Jubilatka
za 100-letnią działalność na rzecz pomnażania duchowego dobra narodu w zakresie
nauczania i wychowania. Organizacja tak ważnego wydarzenia dla społeczności szkolnej
i lokalnej była możliwa dzięki darczyńcom, którzy wsparli dzieło organizacji 100-lecia
Oświaty w Sławsku.
Oprócz absolwentów sławskiej szkoły w uroczystościach rocznicowych wzięli udział
Ireneusz Niewiarowski – senator RP, Kazimierz Pałasz – radny sejmiku wojewódzkiego
w Poznaniu, Władysław Kocaj – wicestarosta Koniński, Grzegorz Matuszak – wójt Gminy
Rzgów, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie.
A.K..
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Humor
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