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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Życzenia na nowy rok szkolny
Gazetka
szkolna

Minęły wakacje, rozpoczął się nowy rok szkolny.  1 września
wszyscy wypoczęci i pełni energii wróciliśmy do szkoły
Rozpoczęcie roku minęło bardzo szybko. Pani Dyrektor powitała
zgromadzonych w szkole gości, nauczycieli, rodziców no i
oczywiście nas – uczniów. Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło
uroczyste pasowanie na ucznia. Po minach pierwszaków widać
było, że bardzo przeżywają ten dzień. Niepewność mieszała się z
radością, bo przecież w końcu stali się pełnoprawnymi uczniami
naszej szkoły. Klasę czwartą również czekają zmiany, od tego
roku dołączają do starszych uczniów i będą się uczyć się w
budynku, w Nowym Gaju. 
Na pewno nowa wychowawczyni, którą została Pani Agnieszka
Graczyk pomoże im pokonywać trudy dnia codziennego,
wszystko wyjaśni i we wszystkim pomoże. Inni uczniowie tez
mieli okazję spotkać się ze swoimi wychowawcami, kolegami i
koleżankami ze szkoły. Wszystkim uczniom życzymy żeby ten
rok szkolny szybko minął i by obfitował w same sukcesy.   (O.P.)

  WSZYSTKIM UCZNIOM

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
  życzymy, 

żeby każdy wierzył w siebie,
  odkrywał swoje pasje i rozwijał talenty.

  Uczcie się, doświadczajcie,
   Bawcie się nauką :-)
NAUCZYCIELOM

życzymy 
wytrwałości i niesłabnącego

zaangażowania w proces edukacyjny
dzieci i młodzieży.

Redaktorzy NASZEGO SZKOLESIA

Uwaga! Uwaga! 
Od tego roku szkolnego w naszej szkole
wydawana będzie gazetka szkolna.
Jesteśmy młodymi dziennikarzami, którzy
dopiero uczą się dziennikarskiego fachu,
ale, jak mówi nasz opiekun - Pani 
Agnieszka Wasiak, mamy mnóstwo
energii i głowy pełne pomysłów. 
Zapraszamy do lektury naszej gazetki.
      Redaktorzy NASZEGO SZKOLESIA
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Szkolne wybory do Samorządu Uczniowskiego

Nowi nauczyciele w naszej szkole

Samorząd Uczniowski

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Sługach.
Swoich przedstawicieli wybrali zarówno młodsi jak i
starsi uczniowie naszej szkoły.
W piątek 9 września 2022r. odbyły się wybory do
samorządu w budynku, w Nowym Gaju. W głosowaniu
brali udział przedstawiciele samorządów klasowych.
Zadecydowali, że w roku szkolnym 2022/2023
samorząd będzie pracował w następującym składzie:
1.  Piotr Pałczyński (kl.8) - przewodniczący
2.  Michał Przybylak (kl.7) - zastępca
3.  Anna Szewczyk (kl.8) - skarbnik
Opiekunem samorządu została p. Małgorzata
Kwiecińska.
Natomiast 26 września odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego młodszych uczniów
naszej szkoły. Po podliczeniu głosów przez komisję
wyborczą wyłoniono zarząd w składzie:
1.  Anna Bartosik (kl.3) - przewodnicząca
2.  Laura Błachowicz (kl.1) - zastępca
3.  Aleksander Frankowski (kl.3) - skarbnik
4.  Małgorzata Bartosik (kl.2) - sekretarz.
Tym, którzy zostali wybrani życzymy wszystkiego
najlepszego, wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz
szkoły.

                                              (Igor Baraniak)

Samorząd Uczniowski

W czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny. Podczas uroczystości Pani dyrektor
przedstawiła całą radę pedagogiczną. Okazało się ,że
będą nas uczyć nowi nauczyciele - dwie panie od
matematyki i pan od biologii.
Matematyki w klasie 4 i 5 uczy Pani Kinga Gawlik, a
klasy 6 – 8 Pani Wioletta Łuczak. Pan od biologii to 
p. Andrzej Kurowski, przekazuje on wiedzę uczniom
klas 5-8. Pani Kinga Gawlik jest bardzo miłą osobą,
                                                           

ma dobry kontakt z uczniami i dużo cierpliwości w
przekazywaniu wiedzy. Pani Wioletta Łuczak jest
bardzo przyjaznym, ciepłym nauczycielem, który
zawsze obdarowuje uczniów uśmiechem. Pan
Andrzej Kurowski jest przesympatyczny i bardzo
zabawny, ma bardzo duże poczucie humoru.
Zmiany nastąpiły również w klasach 1-3. W tym roku
szkolnym wychowawczynią klasy 3 będzie Pani
Elżbieta Zacharków a logopedą Pani Izabela
Jeziorska.  
Wszystkim nauczycielom życzymy samych sukcesów
w pracy dydaktycznej i jak najwięcej okazji do
stawiania piątek.
                                                     (Julia Antczak)

SP Sługi

SP Sługi
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"Bądź bezpieczny na drodze" - spotkanie z policjantami

30 września
Dzień Chłopaka

Dnia 8 września 2022 r. odwiedzili nas funkcjonariusze z KPP w Łęczycy i przeprowadzili
pogadankę tematyczną ”Bądź bezpieczny na drodze”. 
Policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub
pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni, zachowania w miejscach oczekiwania na przyjazd
autobusów. Podkreślali także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach,
zwłaszcza po zmroku. Przestrzegali najmłodszych przed zabawami w pobliżu drogi. 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,
zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa. 
Największe poruszenie wśród młodzieży wywołał
temat spotkania z niebezpiecznym, nieznanym,
napastliwym psem oraz rady jak się przed jego
agresją prawidłowo schronić.
Takie spotkania odbywają się w naszej szkole co roku
i przynoszą dobre efekty. Wierzymy, że i w tym roku
wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w
codziennej drodze do szkoły. 

30 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Chłopaka. W starszych klasach hasło
przewodnie tegorocznego święta brzmiało: „Dzień
Chłopaka, muchy i krawata”. Każdy, kto tego dnia
założył któryś z wyżej wymienionych elementów
stroju, mógł zapewnić sobie dzień wolny od
odpytywania. Co ciekawe niektórzy nauczyciele
również włączyli się w zabawę. Dodatkowo każda
klasa miała swój pomysł na uhonorowanie tego
sympatycznego święta  - w zależności od wieku,
wyobraźni i zainteresowań. Były upominki, 
słodki poczęstunek i pizza.
Dużą kreatywnością wykazały się również
dziewczynki z klas I –III,  które przygotowały dla
swoich kolegów medale Super Chłopaka, seans
filmowy oraz wybory Mistera. 
Zwycięzcą konkursu został Pawełek z klasy I.
                                                          (Julia Życińska)
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Kalendarz roku szkolnego
2022/2023

.

Czym żył świat we wrześniu?
Na świecie dzieje się codziennie
dużo różnych rzeczy, tych
wesołych i smutnych.
Ciężko wyselekcjonować te
najważniejsze. Przedstawiamy
więc te, które niewątpliwie
wstrząsnęły ludźmi.

1.Śmierć królowej
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii Elżbiety II.
Jej panowanie, które trwało 70 lat i
214 dni jest najdłuższym ze
wszystkich brytyjskich monarchów
i najdłuższą odnotowaną w historii
kobietą - głową państwa. Jej
pogrzeb oglądały ponad 4 miliardy
ludzi na świecie.

2. Putin to zrobił…
„Ludzie mieszkający w Donieckiej
Republice, Ługańskiej Republice,
Chersoniu i Zaporożu stają się
naszymi obywatelami. 
Na zawsze!!!!”
Powiedział w piątek 30 września
prezydent Władimir Putin w
propagandowym wystąpieniu na
Kremlu, podczas którego ogłosił
aneksję okupowanych terytoriów
Ukrainy.
Moskwa, ogłaszając przyłączenie
części Ukrainy, łamie prawo
międzynarodowe. 
Unia Europejska niezachwianie
popiera Ukrainę. Aneksja nie ma
wartości prawnej.
                        (Wiktor Banasiak)

.

kalendarz

*Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2022r

Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia 2022r.

Ferie zimowe - 16 - 29 stycznia 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna -  6-11 kwietnia 2023r

Egzamin ósmoklasisty*:

- język polski - 23 maja 2023r.
- matematyka - 24 maja 2023r.
- język obcy nowożytny - 25 maja 2023r.

*UWAGA! DLA UCZNIÓW  KLAS IV - VII SĄ TO DNI
WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH!

Pozostałe dni wolne:
31.10.2022r.

1. 11.2022r.

1-3. 05. 2023r. - długi weekend majowy

9.06.2023r.

21-22.06.2023r.

24 czerwca - 31 sierpnia 2023r. - ferie letnie "Żegnaj
szkoło, witajcie wakacje!"

fot. internet

fot. internet

fot. internet
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