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INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego
2018/2019 odbyła się 3 września.
Szkoła zawrzała, gdyż grono
uczniowskie liczy w tym roku aż
741 młodych, żądnych wiedzy
ludzi, nad którymi czuwać
będzie około 97 nauczycieli i
pracowników szkoły.
Niewątpliwie był to wyjątkowy
dzień dla najmłodszych uczniów,
grono społeczności
uczniowskiej powiększyło się o
97 pierwszaków.

Wszyscy uczniowie zostali przywitani przez
nowego Dyrektora Szkoły Pana Pawła Domagałę
oraz Panią Dyrektor Elżbietę Wilińską. Podczas
inauguracji  nie mogło zabraknąć Przewodniczącej
Komisji Oświaty i Wychowania Pani Anny Ragiel.
Życzymy wszystkim uczniom aby czas nauki w
szkole obfitował w wiele pozytywnych wrażeń, aby
każdy zaowocuje zdobywaniem wiedzy i mądrości.

365 dni
Tyle dni trwa cały rok szkolny, czyli od 
1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

180 dni
Tyle dni wolnych od nauki jest w całym
roku, licząc wszystkie weekendy, święta

oraz ferie zimowe i wakacje.

Dni wolne od szkoły w roku 2018/2019:
1.11.2018 - Wszystkich Świętych
 2.11.2018 - Dzień Zaduszny 
23-31.12.2018 - Przerwa świąteczna
1.01.2019 - Nowy rok 
 28.01 – 10.02.2019 - Ferie Zimowe
 18 - 23.04.2019 - Wiosenna przerwa
świąteczna
 1 - 3.05.2019 - Majówka
 20.06.2019 - Boże Ciało 

 Wakacje 2019 zaczną się 22 czerwca.

Aleksandra Kamińska
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JUBILEUSZOWE
SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie naszej szkoły doskonale
wiedzą jak ważne jest dbanie o Naszą
Planetę i zdają sobie sprawę z tego, iż
każdy z nas ma ogromny wpływ na to , jak
będzie ona wyglądała w przyszłości,
dlatego z wielkim zaangażowaniem
włączyli się do akcji.

Podczas „oczyszczania” okolicy, byliśmy
zaskoczeni ilością wyrzucanych w
nieodpowiednie miejsca śmieci,
odkryliśmy dzikie wysypiska, których nie
powinniśmy oglądać. Ludzie wyrzucają
gdzie popadnie dosłownie wszystko, od
butelek po różnego rodzaju trunkach,
przez pampersy, skończywszy na
zepsutych sprzętach domowych.
Ilość zebranych przez uczniów śmieci
była astronomiczna, wszyscy zgodnie
stwierdzili, że  niektórzy dorośli w
dalszym ciągu nie mają odpowiedniej
wiedzy na temat dbania o środowisko. 
KOORDYNATORKAMI AKCJI BYŁY PANI
ALEKSANDRA ARCHITEKT I KATARZYNA
NAZDROWICZ

Oliwia Ostrowska

Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie
selektywnej zbiórki odpadów.
Jest to bardzo ważne ze względu na lepsze
wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w
odpadach oraz poszanowanie środowiska,
oszczędność energii i wody, a także ze względu na
konieczność osiągnięcia przez polskie gminy
poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez
Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z
gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku
2020.
Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu
trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch
lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę
trzykrotnie więcej!
  Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw
Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular
Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne
państwa Unii Europejskiej. 

Źródło: http://naszaziemia.pl/programy/ssp/edycja-
2018/
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WYBORY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO 

   Podobnie jak żadne państwo
nie może funkcjonować bez
przywódcy, szkoła bez
dyrektora, tak my uczniowie
musimy mieć przedstawiciela,
który będzie dbał o nasze
sprawy, dlatego jak co roku pod
koniec września, odbyły się
wybory do szkolnego
samorządu uczniowskiego.

Do wyborów zgłosiło się 18
uczniów z klas 5-8.

Większość kandydatów w ciekawy
sposób zaprezentowało swój program
wyborczy. Nie obyło się też bez
absurdalnych obietnic, jak to w życiu
bywa. Była to np. zapowiedź
wybudowania linii metra pod szkołą.
Wśród obietnic wyborczych były:
zabawne święta, odnowienie toalet, "tylko
prawda", konkursy na przebranie itp.,
imprezy nocne w szkole, słuchanie
muzyki na przerwie, kolorowe piątki,
skrzynka życzeń uczniów, dzień
szkolnych fryzur, lekcje po za szkołą,
małe spotkania z wielkimi osobami i wiele
innych, ciekawych pomysłów.
  Głosowanie odbyło się 26 września
według ustalonych zasad, pod okiem
pana Damiana Strączka.
Nowo wybranemu samorządowi życzymy
udanej kadencji i wytrwałości w działaniu.

Katarzyna Przybył

wyniki

plakaty wyborcze

plakat wyborczy fot. SP10
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SPORT 
BIEGI PRZEŁAJOWE

W dniu 27 września 2018 r. na
terenie Transgranicznego

Ośrodka Turystyki Aktywnej w
Jeleniej Górze - Sobieszowie ul.

Bronka Czecha 14 odbyły się
Sztafetowe Biegi Przełajowe

Szkół Podstawowych.
Każdy wie, że w życiu  sport jest

bardzo ważny. Nasza szkoła 
zadbała o to, by wystawić do

zawodów mocną i dobrze
przygotowaną reprezentację. 

Konkurencje rozgrywano w następujących
kategoriach: SZTAFETA - KLASY I-III
(KATEGORIA I)
Skład zespołu: zespół składał się z 3 dziewczynek i 3
chłopców z klas III i młodszych (2009 i mł) na
dystanisie - 6 x 400M
SZTAFETA - SZKOŁY PODSTAWOWE (Igrzyska
dzieci 2006 i mł.) (KATEGORIA II)
W  zawodach brały udział zespoły szkolne złożone z
10 zawodników/czek
rocznik 2006 i młodsi.
·I BIEG DZIEWCZĘTA - 10 X 800M
·II BIEG CHŁOPCY 10 X 1000M

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 10
w Jeleniej Górze, w kategorii II
wywalczyła zaszczytne 2 miejsce. Bardzo
niewiele zabrakło nam by wygrać te
zawody co będzie z pewnością motywacją
do kolejnych rozgrywek już w
nadchodzącym tygodniu.
 W skład drużyny kategorii II wchodzili:
Mateusz Mrozewski, Franciszek
Jewtuszek, Igor Kusztal,Michał
Leńko,Mateusz Cegliński, Maciej
Romańczyk, Hubert Skowron, Antoni
Miśkiewicz, Jakub Kwiatkowski,

Po zakończeniu zawodów miała miejsce
uroczysta dekoracja zawodniczek i
zawodników. 

Gratulujemy zawodnikom i ich trenerom!!
Mateusz Mrozewski
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