
[ 11 ]PRZEGLĄD OSIECKI

Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Po dwumiesięcznej przerwie waka-
cyjnej dla wszystkich uczniów i nauczy-
cieli nastał czas wytężonej pracy, by w
nowym roku szkolnym 2015/2016 wzbo-
gacać swą wiedzę, doskonalić umiejęt-
ności, a także nabywać doświadczeń
zawodowych. Inaugurację rozpoczęto
mszą świętą, następnie wszyscy udali się
do szkoły, by tam wraz z pierwszym
dzwonkiem rozpocząć przygodę z
nauką. W sali gimnastycznej dyrektor
Wioletta Klak przywitała: uczniów, rodzi -
ców, nauczycieli, pracowników szkoły
oraz zaproszonych gości. Wystąpienie
dyrekcji zawierało życzenia satysfakcjo-
nującej i inspirującej pracy, sukcesów
szkolnych na miarę możliwości każdego
dziecka, przynoszącej efekty współpracy
nauczycieli, rodziców i uczniów oraz two-
rzenia atmosfery wzajemnej życzliwości.
Ważnymi odbiorcami tych słów byli
pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę
szkolną, ale także szóstoklasiści, na któ-
rych czeka pierwszy poważny egzamin w
ich życiu. 

Do Zespołu Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w roku szkolnym
2015/2016 uczęszcza 137 dzieci, w tym
87 uczniów i 50 przedszkolaków. Wy-
chowawstwo w poszczególnych klasach
objęli: kl. I - Joanna Marszałek, kl. II -
Anna Kubańda, kl. III - Hanna Jaku-
bowska kl. IV - Joanna Smolna - Matyja,
kl. V - Marlena Graf, kl. VI - Aleksander
Glumiński. W grupach przedszkolnych:
Maria Ratajczak i Beata Czabajska. 

Szkoła zapewnia swoim wychowan-
kom możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach pozalekcyjnych, które rozwijają ich
kreatywność, zainteresowania, a co naj-
ważniejsze kształtują pozytywne postawy
i przygotowują do konstruktywnego dzia-
łania na rzecz innych. Są to koła przed-
miotowe: polonistyczne, historyczne,
matematyczne, przyrodnicze, języka an-
gielskiego, języka niemieckiego. Działają
również: koło wokalne, ekologiczne oraz
grupy rekreacyjno-sportowe, a także koło
Caritas. Placówka w szczególny sposób
dba o uczniów, którzy miewają trudności
w nauce, dlatego też zapewnia im pomoc
w ramach zajęć wyrównawczych, logo-
pedycznych, korekcyjno-kompensacyj-
nych. Przygotowano również bogatą

ofertę konkursów przedmiotowych, mię-
dzydyscyplinarnych i sportowych. Nadal
prężnie działać będzie Samorząd
Uczniowski. 

We wrześniu powołano w klasach I -
VI Samorządy Klasowe (imiona i na-
zwiska podano w porządku: przewodni-
czący, sekretarz, skarbnik): kl. I - Ewa
Kaźmierczak, Julia Skrzypek, Majka Stę-
życka, kl. II - Natasza Bujak, Antoni Sie-
latycki, Oliwier Rozwalka, kl. III - Patryk
Konieczny, Wiktoria Stróżyńska, Jan
Dudka, kl. IV - Katarzyna Kozica, Maksy-
milian Matusz, Damian Michalak, kl. V -
Marcin Strzelczyk, Szymon Bartlewicz,
Maja Strzelczyk, kl. VI - Daniel Kędziora,
Wiktoria Paizert, Kacper Golak.

Wrzesień to miesiąc wyborów przed-
stawicieli do rad rodziców i samorządu
uczniowskiego. W skład Rady Rodziców
Przedszkola w Świerczynie weszły: Jo-
anna Sobucka - przewodnicząca, Mag-
dalena Skrzypczak - sekretarz, Dorota
Koźlik - skarbnik, Magdalena Suder, Bo-
gumiła Olejniczak i Sandra Łagoda - Ko-
misja Rewizyjna.

Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
w Świerczynie reprezentują: Monika An-
drzejewska - przewodnicząca, Joanna
Dutka - sekretarz, Ewa Rozwalka - skarb-
nik, Dorota Majchrzak, Ryszarda Kolań-
czyk i Marcin Konieczny - Komisja
Rewizyjna.

W wyborach do Samorządu
Uczniowskiego najwięcej głosów otrzy-
mali: Julia Lis - przewodnicząca, Marcin
Strzelczyk - sekretarz, Szymon Bartle-
wicz - skarbnik

Opiekunami samorządu zostali
Hanna Konieczna i Sebastian Łagoda.

Życzymy owocnej współpracy.
11 września przedszkolacy oraz

pierwszoklasiści spotkali się z policjan-
tami z Zespołu Dzielnicowych w Osiecz-
nej - asp. sztab. Mariuszem Dudą oraz
sierż. Damianem Walenciakiem. Dzieci
dowiedziały się, jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach. Policjanci uświada-
miali im, jakie mogą być potencjalne
zagrożenia oraz skutki niebezpiecznych
zachowań w domu, szkole (przedszkolu),
na placu zabaw, czy na drodze. Przed-
szkolaki miały możliwość obejrzenia rów-
nież wyposażenia radiowozu. 


