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Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
 

Z prawdziwą radością możemy podsumować pierwszy semestr roku szkolnego 
2017/2018. To był bardzo pracowity i udany czas. Dzięki sprawnej rozbudowie szkoły 
mogliśmy z powodzeniem realizować wszystkie zadania szkoły ośmioletniej. 

Odbyły się wszystkie zaplanowane na pierwszy semestr imprezy i wydarzenia, a nasi 
uczniowie, w tym także nasi najstarsi siódmoklasiści,  aktywnie włączyli się w szereg 
działań edukacyjnych, obywatelskich, patriotycznych i społecznych. Podjęliśmy wiele 
działań na rzecz innych, a kolejna akcja „Szlachetnej Paczki” przyniosła ogromną pomoc  
dla dwóch podopiecznych rodzin.  

Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów, którzy z zaangażowaniem realizowali 
swoje codzienne obowiązki, organizowali akcje i kiermasze, a swoje artystyczne 
umiejętności prezentowali podczas przedstawień teatralnych i recytatorskich. Liczna 
grupa naszych najstarszych uczniów będzie reprezentowała szkołę w prestiżowych 
konkursach Kuratorium Oświaty i XIII LO.  

Uczniom z klas 4-7 z najwyższymi wynikami w nauce i zachowaniu przyznaliśmy 
szkolne nagrody semestralne –  łącznie 98 Złotych i  Srebrnych Tarcz. 

 Najwyższe wyniki w nauce zostaną także nagrodzone szkolnym stypendium 
naukowym, które wręczymy na uroczystym apelu w dniu 2 lutego. 

Serdecznie dziękuję pracownikom szkoły i rodzicom za zaangażowanie w tworzenie 
naszym uczniom przyjaznych warunków  nauki oraz współpracę w zapewnianiu 
im wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Całej szkolnej społeczności życzę 
wspaniałego zimowego wypoczynku oraz wielu kolejnych sukcesów w drugim semestrze 
tego roku. 

                                                                                                      Marzena Ukraińska 

                                                                                                                              Dyrektor Szkoły   

                        
 
 
 
 
 
 
Imprezy 

TTeerrmmiinnyy  ssppoottkkaańń  zz  rrooddzziiccaammii  
ww  IIII  sseemmeessttrrzzee  

 6.03 – konsultacje indywidualne 
 10.04 – zebranie ogólne 
 22.05 – konsultacje indywidualne 
 20.06 – zebranie ogólne 

DDnnii  wwoollnnee  oodd  zzaajjęęćć  ddyyddaakkttyycczznnyycchh  

   Ferie zimowe – 15-28.01.2018 
 Przerwa świąteczna – 29.03 – 3.04.2018 
 Dni wolne – 30.04 – 4.05 
 Piątek 1.06.2018 
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Szkolna zabawa karnawałowa – 11.01   

FERIE ZIMOWE 15-28.01.2018 
Apel podsumowujący I semestr – 2.02 
Bal na lodzie – sobota 10.02  
Klub Przyjaciół Odysei Umysłu - 17.02 
Dzień Poprawnej Polszczyzny – 21.02 
Dzień Otwarty Szkoły – 24.02 
III etap konkursu ortograficznego - luty 
Międzyszkolny Turniej Ringo – luty/marzec 
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Konsultacje indywidualne – 6.03 
Dzień Kobiet – 8. 03 
Rekrutacja do Szkoły – 3,10.03  
Szkolne święto matematyki, KANGUR MATEMATYCZNY – 15.03 
Tydzień Informatyczny - 19-23.03 
Dni Języków Obcych – 19-23.03 
Klub Przyjaciół Odysei Umysłu – 24.03 
Kulturowe Lekcje Wielkanocne – 26-28.03 
Świąteczne śniadanie – 28.03 
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PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 29.03 – 3.04.2018 
Dni Teatru – 4-6.04 
Zebrania ogólne z rodzicami – 10.04 
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny – 14.04, sobota 
Dni Ziemi – 16-20.04 
Klub Przyjaciół Odysei Umysłu – 21.04 
Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja – 26.04 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 30.04 – 4.05.2018 

M
aj

 

Wycieczki szkolne – 7-11.05 
Klub Przyjaciół Odysei Umysłu – 19.05 
Dni Książki – 14-18.05 
Konsultacje indywidualne – 22.05 
Klasowe spotkania rodzinne z okazji Dnia Rodziców – maj/czerwiec 
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 Biwak sportowy –  7-8.06 

Dni projektów szkolnych z prezentacjami 11-12.06 
„STO talentów”  – 19.06 
Zebrania ogólne z rodzicami – 20.06 
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 – 22.06 
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