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Wybory do Samorządu Szkolnego

Nammmmmmm

               Nowy rok szkolny 2021/2022 
zaczynamy stacjonarnie !!!

Pierwszego września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022. Ze względu na
niesprzyjającą pogodę uczniowie klas 0-8 spotkali się wraz z wychowawcami w swoich
salach, gdzie mogli się przywitać, wymienić wakacyjnymi wrażeniami, ale także poznać
nowy plan lekcji, odebrać podręczniki.
Tego dnia w sali gimnastycznej odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów na
pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu. Pani
dyrektor pasowała adeptów na uczniów szkoły, pierwszoklasiści złożyli uroczyste
ślubowanie. Obdarowani drobnymi upominkami wyrażali wielką radość, że zostali przyjęci
do grona szkolnej społeczności. 
Obecnie do naszej placówki uczęszcza 101 dzieci, w tym 16 pierwszaków, ale mamy też
dwa oddziały maluchów - zerówiaków - 18  i przedszkolaków - 25, razem jest nas
154.
 

Samorząd Uczniowski to organ szkoły składający się z uczniów, czyli przedstawicieli
największej grupy w szkole. Samorząd ma obowiązek i możliwość współpracowania z
innymi organami szkoły, czyli dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców, a więc praca
jest dosyć poważna.
W drugim tygodniu września uczniowie klas 7-8 walczyli o głosy swoich kolegów  i 
koleżanek, zmagając się o wejście do Samorządu Uczniowskiego. Jak co roku pomysły
zadziwiały oryginalnością! Do głównych postulatów należały: kontynuacja szczęśliwego
numerka, dzień bez pracy domowej, dni kolorów, akcje charytatywne, słodkie dni, wieczory
filmowe i dni tematyczne. O stanowisko przewodniczącego Szkoły Podstawowej w
Ładzyniu ubiegali się: Ciszkowska Sylwia, Kot Kacper, Madziar Amelia, Piotrowska Julia i
Siwiec Natalia. Najwięcej głosów uzyskała Julia Piotrowska, zostając przewodniczącą
szkoły, drugie miejsce zajęła Sylwia Ciszkowska, a na trzeciej pozycji uplasowała się
Amelia Madziar. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów! 

 Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca
się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na
zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami
przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa. Tego dnia uczniowie
naszej szkoły wraz z nauczycielami brali czynny udział w
sprzątaniu ładzyńskich terenów- okolice bagna, ulice
Spacerowa i Szkolna. Ku nieszczęściu mieszkańców Ładzynia i
przyległych wiosek liczba zbieranych śmierci z roku na rok
wzrasta. (...) Nad organizacją wydarzenia czuwała pani
Bogusia. 
 

   Akcja sprzątania świata w naszej 
                          szkole 
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                   Nasz Bohater

            Wycieczka do kina

    17 września obchodziliśmy 82.
rocznicę napaści sowietów na
Polskę. Delegacja uczniów Szkoły
Podstawowej w Ładzyniu- Martynka,
Lena i Kacper, złożyli kwiaty przy
kamieniu upamiętniającym
Aleksandra Rozbickiego. Cała
społeczność szkolna zgromadziwszy
się przed szkołą, odmówiła krótką
modlitwę. 

 22 września klasy V – VIII wraz z
wychowawczyniami pojechały na wycieczkę do
kina Helios znajdującego się w Wołominie, na
film „Czarny Młyn”. Produkcja okazała się bardzo
ciekawa, lecz nie wszystkim spodobało się
zakończenie. Po seansie uczniowie mieli czas
wolny, który przeznaczyli na zakupy i posiłek.
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Z okazji święta wszystkich chłopaków
Każda dziewczyna dziś im życzy
wiele radości i szczęścia
i samej życia słodyczy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Z okazji tego dnia niezwykłego,
Życzymy wam chłopcy wszystkiego najlepszego,
Humoru radosnego
I aby codziennie spotkało was coś magicznego. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
By się spełniły Wasze życzenia,
by się ziściły Wasze marzenia,
by uśmiech często gościł na Waszej twarzy, 
byście zdobyli w życiu szczyt swoich marzeń.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Najlepsze życzenia z okazji dnia chłopaka przesyłają wszystkie dziewczyny
za naszej redakcji!
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