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Szkoła Kąkolewo

Szkoła Osieczna

Rok szkolny 2011/2012 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Ką-
kolewie rozpoczęli od uczestnictwa we mszy św. odprawionej w ką-
kolewskim kościele przez księdza proboszcza Ryszarda Kuchtę.

O oprawę muzyczną liturgii za-
dbały – oprócz organistki Pauli Ju-
skowiak – gimnazjalistki:
Magdalena Katarzyńska, Weronika
Kosmalska i Anna Mąka. Następ-
nie w patio Szkoły wszystkich zgro-
madzonych: gości, czyli Burmistrza
Miasta i Gminy Osieczna – Stani-
sława Glapiaka, sołtysów wsi ob-
wodu Szkoły – Henrykę Pawlak z
Dobramyśli, Paulinę Leciejewską z
Frankowa, Stanisława Prałata z
Grodziska i Piotra Jankowskiego z
Kąkolewa, emerytowanych i obec-
nie zatrudnionych pracowników
Szkoły, rodziców i dziadków oraz
dzieci i młodzież powitała Martyna
Sowińska, która prowadziła uro-
czystość inauguracji roku szkol-
nego. Do rozpoczynających naukę
i pracę zwrócili się w okoliczno-
ściowych wystąpieniach Dyrektor
Zespołu Szkół Alina Żalik, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osieczna
Stanisław Glapiak i przewodni-
cząca Rady Rodziców Justyna Ka-
tarzyńska. Szczególnie ciepło
zostali powitani pierwszoklasiści.

Minutą ciszy uczczono poleg-
łych w II wojnie światowej. Delega-
cje uczniów udały się do miejsc
pamięci narodowej, aby złożyć
kwiaty i zapalić znicze.
Miłym akcentem była część arty-
styczna, w której młodzi aktorzy
wspominali beztroskie wakacje,
żegnali lato, witali Szkołę, pamię-
tali też o bohaterach września
1939 roku. Występ uczniowie przy-
gotowali pod kierunkiem Doroty
Domagały i Sławy Pietrowicz. O
oprawę muzyczną zadbał Dominik
Nowacki. Na zakończenie odbyły
się spotkania w salach, podczas
których wychowawcy m. in. zapo-
znali uczniów z planem lekcji.

TROCHĘ STATYSTYKI
W Zespole Szkół w Kąkolewie

uczy się w bieżącym roku szkol-
nym 394 uczniów: 276 w Szkole

Podstawowej i 118 w Gimnazjum.
Łącznie dziewcząt jest 172, chłop-
ców 177.

Klasę Ia – 24 uczniów – tworzą
dzieci sześcioletnie. Troje sześcio-
latków jest również w klasie Ib. Wy-
chowawstwo w tych oddziałach
powierzono: Ewie Łapawie i Iwonie
Markowiak.

Nowy etap edukacyjny rozpo-
częli też uczniowie klas czwartych
(47 uczniów). Tu wychowawczy-
niami są: Iwona Kubasik i Anna Po-
prawska.

Ubiegłoroczni absolwenci
Szkoły Podstawowej rozpoczęli
naukę w Gimnazjum (42 uczniów).
Opiekę nad nimi sprawują: Danuta
Bednarczyk i Łucja Kretschmer.

W Zespole Szkół pracuje 30
nauczycieli, 2 pracownice admi-
nistracji i 6 pracowników obsługi.

Uczniom zaproponowano bo-
gatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
koła przedmiotowe, koła arty-
styczne, zajęcia sportowe – każdy
może dodatkowo poszerzać wie-
dzę, doskonalić umiejętności, ale
też rozwijać własne zainteresowa-
nia. Będą liczne projekty i konkursy
wewnątrzszkolne. Realizowane
będą dwie innowacje oraz, drugi
rok, projekt „Zajęcia pozalekcyjne
kluczem do sukcesu wielkopol-
skiego gimnazjalisty”. Dwudziesty
rok ukazywać się będzie gazeta
uczniów DO-NOS. Przeprowa-
dzone zostaną akcje charytatywne
uczące empatii i niesienia pomocy
potrzebującym. Szkoła zorganizuje
szereg uroczystości środowisko-
wych, bo jest otwarta dla wszyst-
kich mieszkańców wsi obwodu
szkolnego i dla gości. Już przygo-
towywane są spotkania z kulturą i
wycieczki.

O wszystkich ważnych wyda-
rzeniach informować będziemy
także na łamach Przeglądu Osiec-
kiego.

15 września na terenie
Karczmy Borowej odbyły się Mist-
rzostwa Powiatu Leszczyńskiego w
Biegu na Przełaj. Naszą Szkołę re-
prezentowało 23 uczniów z klas IV-
VI oraz 25 gimnazjalistów.
Awansem do rozgrywek na
szczeblu wojewódzkim nagra-
dzano czterech najlepszych za-
wodników. W tym gronie znaleźli
się: ze Szkoły Podstawowej: Karo-
lina Woźniak – III miejsce, z Gim-
nazjum: Magdalena Dudziak – I
miejsce, Karol Pawłowski – II
miejsce, Mikołaj Wysocki i Ag-
nieszka Bartkowiak – III miejsce,
Hanna Glapiak i Mikołaj Prałat – IV
miejsce. Sportowcy na zawody po-
jechali pod opieką Magdaleny Kas-
przyk i Sławomiry Praczyk oraz
Jakuba Knasiaka.

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Osiecznej powitano, jak zwykle,
uroczyście i radośnie. Naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęły dwie
pierwsze klasy, które podczas akademii inauguracyjnej dały się poz-
nać jako grupy odważnych i muzykalnych uczniów.

Ten ekscytujący a zarazem
trudny dzień osłodziły im czekola-
dowe upominki. Jak co roku grupę
osieckich gimnazjalistów zasiliła
klasa zeszłorocznych szóstoklasis-
tów ze Szkoły Podstawowej w Świer-
czynie. Do grona pedagogicznego
dołączyła natomiast nauczycielka re-
ligii Barbara Mrówczyńska.

W budynku szkoły wszystkich po-
witały liczne zmiany – na lepsze. No-
wego klimatu nabrał korytarz i hol
drugiego piętra, gdzie wykonano
nową podłogę i powiększono prze-
strzeń do spędzania czasu wolnego
podczas przerw. Dawną izbę pamięci
przeniesiono do sali na pierwszym
piętrze, gdzie zgromadzone ekspo-
naty mogą być oglądane przez zain-
teresowanych dzięki tematycznej i
dekoracyjnej kracie. Dzięki nowej
podłodze i kolorom ścian zyskała
szkolna świetlica, a do kilku sal za-
kupiono nowe meble oraz rzutniki
multimedialne. Dzięki zeszłorocz-
nemu sukcesowi maluchów przybyła
kolejna tablica interaktywna.

Ku końcowi zmierzają prace na
kolejnej części boiska szkolnego,
gdzie powstała bieżnia i kolejny plac
do zabaw i gier sportowych – bez-
pieczny i nowoczesny.

W tak przygotowanym budynku
uczniowie będą musieli się zmierzyć
także z nowościami w dziedzinie or-

ganizacji zajęć dydaktycznych i no-
wymi wymaganiami. Do nowej for-
muły egzaminu końcowego już
przygotowują się trzecioklasiści z
gimnazjum. Egzamin będzie trwał
dłużej i obejmie inne niż dotychczas
wyodrębnione części przedmiotowe.
Po raz pierwszy także gimnazjaliści
zaprezentują efekty całorocznej
pracy nad zespołowymi projektami
edukacyjnymi, których ślad będzie
widoczny w ocenie zachowania oraz
na świadectwach końcowych.

Wszystkich uczniów czeka w tym
roku bardzo długi czas nauki, który
zakończymy dopiero 29 czerwca
2012 roku. Oprócz pracy związanej z
nauką, uczniów czeka jednak także
wiele atrakcji przewidzianych w Ka-
lendarzu Imprez Szkolnych. Wyjąt-
kowo zapowiada się planowany na
styczeń jubileusz 30-lecia budynku
szkoły, podczas którego oddamy
hołd patronowi oraz będziemy wspo-
minać okres budowy dzisiejszego
gmachu szkoły. Szczególne atrakcje
proponują Samorządy Uczniowskie
w postaci zabawnych obchodów nie-
typowych dni: święta pizzy, dnia owo-
cowo-warzywnego, dnia relaksu itp.

Wszystkim nauczycielom, pra-
cownikom szkoły i uczniom życzymy
pomyślnego roku szkolnego oraz
dużo wrażeń i radości na każdy dzień
pracy, nauki i zabawy!


