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Szkolne Wieści 

Informator Szkoły Podstawowej w Straszewie 

 

        
 
 
 
 

 
 

                  
               Wiosna tuż , tuż…                                             
 
 
„Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść” 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

15 stycznia 2017 roku dołączyliśmy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wolontariuszki – Edyta Ścisłowska i Emilia Zblewska, pod opieką Anny Jabłońskiej, 
kwestowały na rzecz WOŚP.  Dzięki ofiarności mieszkańców zebraliśmy 951 złotych i 27 
groszy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję.     
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13 stycznia 2017 roku  odbył się w szkole XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek. Jak co roku wzięły w 
nim udział wszystkie klasy.  
Wspólne kolędowanie rozpoczęło się od zaśpiewania kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 
Następnie zaprezentowały się poszczególne klasy śpiewając przygotowaną kolędę, pastorałkę lub 
piosenkę świąteczną. 
Po prezentacjach klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.  
    

          
 

NAJLEPSI UCZNIOWIE W NASZEJ SZKOLE 

    Z dniem 30 stycznia 2017 roku zakończyliśmy I półrocze. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze 

wyniki w nauce i zachowaniu to: 

Klasa I 
Dagmara Tamska 
Martyna Samulewska 
Nicola Urbańska 
Lidia Sawińska 
 

Klasa II 
Maja Zablińska 
Urszula Sawińska 
Amadeusz Karpiński 
Patrycja Wilemska 
 

Klasa III 
Anna Maćkiewicz 
Jakub Piernicki 
Szymon Pielak 
Julia Dwórznik 
Martyna Preuss 
Zuzanna Krauze 

Klasa IV 
Stanisław Majewski – 5,1 
Emilia Zblewska – 4,6 
Wiktoria Czyż – 4,5 
Kacper Broża – 4,5 
 

Klasa V 
Kamil Chrościcki – 4,5 
Weronika Falkowska – 4,5 
Julia Brunow – 4,5 
 

Klasa VI 
Zofia Majewska-5,0 
Zuzanna Wiączek-4,9 
Edyta Ścisłowska-4,8 
Damian Wiśniewski-4,7 
Konrad Ziółkowski-4,6 
Kinga Kozłowska-4,5 
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INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY 

Informacje o działalności naszej szkoły oraz aktualne informacje z życia naszej społeczności szkolnej 

zamieszczamy na stronie internetowej www.szkolastraszewo.szkolna.net 

Co dwa miesiące redagujemy informator „Szkolne wieści”.  Jest on publikowany na stronie 

internetowej szkoły i organu prowadzącego Urzędu Gminy w Ryjewie www.ryjewo.pl oraz 

udostępniony Radnym Gminy Ryjewo podczas posiedzeń na sesjach. Nasz informator od 6-ciu lat 

tworzy bardzo bogatą kronikę szkoły. 

Dnia 22 marca 2017 roku w szkole odbędzie się dzień otwarty, podczas którego do dyspozycji 

rodziców będą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele i będzie można obejrzeć pomieszczenia 

szkolne. Od kilku lat dni otwarte organizowane są cztery razy w roku szkolnym na zmianę z 

zebraniami z rodzicami. 

REFORMA EDUKACJI STAŁA SIĘ FAKTEM. 

Od 1 września rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów.  

Nasza szkoła uchwałą Rady Gminy w Ryjewie z dnia 22 lutego 2017 roku przekształca się w 

ośmioletnią szkołę podstawową z siedzibą Straszewo 55, 82-420 Ryjewo. Granice obwodu szkoły 

obejmują miejscowości: Klecewko, Pułkowice, Straszewo, Trzciano, Watkowice, Watkowice Małe.  

W tym dniu Rada Gminy uchwaliła także projekt planu sieci szkół podstawowych i granice 

obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ryjewo od 1 

września 2019 roku. Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Demskiego  w Straszewie obejmuje 

rejon miejscowości: Klecewko, Pułkowice, Straszewo, Trzciano, Watkowice, Watkowice Małe.  

Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły. Wszyscy staramy się, aby nasza placówka wyglądała coraz 

lepiej. Niestety możliwości finansowe szkoły  i organu prowadzącego, którym jest Gmina Ryjewo, są 

ograniczone i nie mamy możliwości, aby w krótkim czasie wszystko wyglądało tak jakbyśmy sobie 

wymarzyli. Uważam jednak, że się rozwijamy i oferujemy coraz lepsze warunki pracy i nauki dla 

naszych dzieci. Niepodważalnym atutem są nieduże klasy i możliwość indywidualnego podejścia do 

każdego ucznia. Liczebność naszych klas zbliżona jest do ilości uczniów w klasach szkół niepublicznych. 

Nie mamy poważnych problemów wychowawczych, uczniowie nie uciekają z zajęć, nie ma 

anonimowości, każdy uczeń od oddziału przedszkolnego do końca nauki w szkole jest znany wszystkim 

nauczycielom i pracownikom. Szkoła dysponuje rozległym terenem, dzieci mają  dużo miejsca do 

spędzania czasu na świeżym powietrzu.   

 

W razie pytań, wątpliwości służymy pomocą, tel. 552774691, mail: spstraszewo@op.pl 

http://www.szkolastraszewo.szkolna.net/
http://www.ryjewo.pl/
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 STRUKTURA SZKÓŁ PO REFORMIE 
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①  Uczeń klasy VI Damian Wiśniewski brał udział w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym 

pt. „Kampania wrześniowa”.  Został LAUREATEM i w kategorii wiedzy zdobył 37 punktów na 40 

możliwych, co dało mu 4 miejsce w Polsce. Został LAUREATEM również  w kategorii prac 

plastycznych poświęconych tej samej tematyce. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy! 

②  7 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Ryjewie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 

XVI powiatowym konkursie poetycko – plastycznym pt. „Barwny świat Sienkiewiczowskich postaci”. 

Na konkurs wpłynęły 74 prace plastyczne i 45 wierszy z 7 szkół powiatu kwidzyńskiego. Uczniowie 

naszej szkoły zajęli następujące miejsca: 

POEZJA        PRACE PLASTYCZNE: 

Edyta Ścisłowska – II miejsce      Damian Wiśniewski – wyróżnienie 

Kinga Kozłowska – wyróżnienie      Daniel Falkowski – wyróżnienie 

Zuzanna Wiączek – wyróżnienie 
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③ 23 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Kwidzynie odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród LAUREATOM XX Powiatowego Konkursu Walentynkowego  pt. 

„Uczucia słowem malowane”. Uczennica klasy IV – Emilia Zblewska zdobyła wyróżnienie. 

         

 

Wszystkich uczniów do wymienionych wyżej konkursów przygotowała pani Małgorzata Sawińska. 

④ 23 lutego 2017 roku w naszej szkole, jak co roku, odbyła się kolejna edycja Szkolnego 
Konkursy Recytatorskiego pod hasłem "W krainie warzyw i owoców". Organizatorem konkursu, 
który jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów, była pani Mariola 
Mackiewicz. W konkursie wzięli udział uczniowie z kl. 0-III. Publiczność oklaskiwała gromkimi 
brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców: 

I miejsce  
Zuzanna Krauze kl. III 
Dagmara Tamska kl. I 
II miejsce 
Szymon Pielak  kl. III 
Zofia Adamczyk kl. "0"                                             
III miejsce 
Maciej Słowicki kl. III 
Martyna Samulewska kl. I 
Wyróżnienie 
Zuzanna Przeperska kl. II 
Aneta Ścisłowska kl. III 
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Wiele radości sprawiły laureatom  pluszaki - "świeżaki", którymi zostali nagrodzeni. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

Dnia 10 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły bawili się na balu karnawałowym pod 

hasłem „Owoce i Warzywa”. Dzieci z klas O – III przyszły przebrane za tytułowe owoce i warzywa, 

natomiast uczniowie klas starszych musieli posiadać „akcent” owocowo – warzywny. W radosnej 

atmosferze, słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców i przy dźwiękach ulubionej muzyki 

szybko minął czas.  Zabawę prowadziła agencja artystyczna „Impro-Dance” z Redy. 
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Dnia 17 lutego 2017 roku w naszej szkole gościli członkowie Bractwa Rycerskiego KERIN z 
miejscowości Subkowy koło Tczewa. W obrazowy sposób, w autentycznych strojach i orężu z czasów 
świetności Starożytnej Grecji, Persji i Sparty przedstawili historię tych potężnych wówczas państw. Do 
wspólnej zabawy rycerze zaprosili uczniów, którzy mieli okazję wcielić się z postacie historyczne: 
Króla Persji - Kserksesa, filozofa greckiego Patroklesa czy dzielnego żołnierza Sparty. Spotkanie z 
Bractwem KERIN było nauką i jednocześnie świetną zabawą. Dzięki takim spotkaniom historia staje 
się nam bliższa i bardziej zrozumiała. 
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Nasi uczniowie w rolach historycznych postaci 

 

ZAGOŚCIŁ U NAS TEATR Z KRAKOWA… 

24 lutego 2017 roku gościliśmy w naszej szkole aktorów z teatru „KURTYNA” w Krakowie. 

Zaprezentowali oni przedstawienie profilaktyczne na temat przemocy w szkole i w sieci pt. „O jeden 

krok za daleko”.  Artyści w bardzo obrazowy sposób pokazali dzieciom, w jaki sposób reagować na 

przemoc i wspierać kolegów, którzy takiej pomocy potrzebują. 
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PROGRAMY i PROJEKTY W NASZEJ SZKOLE 

PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” - w ramach  rozwijania sportu poprzez wspieranie 
przedsięwzięć  z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
Program realizowany jest od 1 lutego 2017 roku i obejmuje uczniów klas IV – VI w wymiarze dwóch 
godzin zegarowych w tygodniu. Program przewidziany jest do realizacji  do końca roku szkolnego 
2016/2017 oraz na rok szkolny 2017/2018. 
 
PROJEKT  LEKKI TORNISTER 

W roku szkolnym 2016\2017 przystąpiliśmy do projektu ,, Lekki Tornister”. Projekt ten , to 

ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas 0-III szkół 

podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt wielkiego 

balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów 

kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała. W trakcie zajęć dzieci 

pozyskają wiedzę na temat , jak prawidłowo spakować i nosić tornister i dlaczego wkładanie do niego 

góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów. Zapoznają się z ćwiczeniami , które pomogą 

zachować prawidłową postawę ciała. 

 
 
 
 
 

 
Zuzia w trakcie ćwiczeń z  kartą pracy 
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PROJEKT  ABC TEATRU 
 

W tym roku szkolnym uczniowie klasy I  i oddziału przedszkolnego pod opieką wychowawcy 
pani Zofii Zenke i Marzeny Trzcińskiej  kontynuują udział w projekcie ABC Teatru. Warsztaty teatralne 
rozpoczęły się 22 lutego 2017 roku.  Aktorzy odwiedzili uczniów klasy O oraz klasy I i przeprowadzili z 
nimi zajęcia artystyczne.  
W piątek 23 lutego 2017 roku dzieci wraz z chętnymi rodzicami uczestniczyli w pierwszej w tym roku 
wyprawie do teatru na Czarną Salę. Zaprezentowane zostało przedstawienie pt. „Bałwanek i gorący 
piecyk”. Wyjazdy są całkowicie darmowe. Dziękujemy za kilkuletnią współpracę pani Dorocie Dąbek 
koordynatorowi projektu ABC Teatru. 
 

 
 

 

Pierwszaki w czasie warsztatów  
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PROJEKT „PASJONACI NAUKI”  Od stycznia 2017 roku  wszyscy uczniowie naszej szkoły biorą udział w 

projekcie: „Pasjonaci nauki – program wsparcia dla szkół z Gminy Ryjewo”. Są to zajęcia 

wszechstronnie rozwijające ucznia. Odbywają się wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Celem 

projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym.  Dzieci na zajęciach rozwijają  

umiejętności szybkiego czytania, zapamiętywania, liczenia, tworzenia map myśli, logicznego 

myślenia, biorą udział w różnych doświadczeniach, poznają rytuał uczenia się,  doskonalą techniki 

pamięciowe oraz rozwijają swoją wyobraźnię.  

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w realizację projektu i 100% oddanie deklaracji 

uczestnictwa. 

Klasa czwarta obserwuje wynik eksperymentu 

 

Klasa VI w czasie treningu relaksacyjnego - zabawa ,,Dentysta” w pracowni matematycznej 
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OFERTA ZAJEĆ DODTAKOWYCH ORAZ POZALEKCYJNYCH                     

W NASZEJ SZKOLE 

W naszej szkole oferujemy dzieciom wiele zajęć rozwijających                                     

i wyrównujących braki w nauce. Są to: 

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III oraz IV – VI 

(matematyka, język polski, język angielski), 

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach I – III, 

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w klasach I – III (zajęcia 

dostępne tylko w naszej szkole na terenie gminy Ryjewo), 

4. Terapia dyslektyczna, 

5. Terapia logopedyczna, 

6. Zajęcia rewalidacyjne, 

7. Koło czytelniczo – teatralne (dzieci młodsze), 

8. Koło teatralne (dzieci starsze), 

9. Koło wokalno – taneczne, 

10. Koło sportowe – SKS, 

11. Koło przyrodnicze, 

12. Koło matematyczne, 

13. Koło gier planszowych „Pionkolandia”, 

14. Koło języka migowego, 

15. Koło komunikacyjne, 

16. Zajęcia artystyczne dla klasy II. 

Każdy z zatrudnionych nauczycieli prowadzi dla uczniów 2 godziny zajęć,  za które nie dostaje 

wynagrodzenia w ramach godzin ponadwymiarowych. 

 W szkole pracuje pedagog i nauczyciel wspomagający. Funkcjonuje świetlica z kącikiem  do 

zabaw, biblioteka wraz z czytelnią i stanowiskami komputerowymi,  jest dobrze wyposażona 

pracownia informatyczna  oraz sala do ćwiczeń i gimnastyki korekcyjnej. 
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W czasie ferii zimowych w bieżącym roku szkolnym wykonane zostały remonty, które poprawiły 

estetyczny  wizerunek  naszej szkoły. Wymieniono wszystkie drzwi oraz położono panele ścienne w 

górnym budynku szkoły. Pracownia matematyczna została wyposażona w nowe meble i pomoce 

naukowe. Wymieniono podłogi w  klasie „O” i II. Ze środków rezerwy subwencji oświatowej w nowy 

sprzęt wyposażony został gabinet pielęgniarki szkolnej oraz sala do zajęć rewalidacyjnych. 

 

 

Budynek górny szkoły po remoncie 
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W sali terapii zajęciowej 

 

 

                                                                                                           Gabinet pielęgniarki  
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W bibliotece 

 

 

 

 

W pracowni matematycznej 
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Nasza szkoła przystąpiła do Konkursu dla szkół ,,Zadbaj o środowisko razem z nami”. 

Organizatorem konkursu jest fundacja Silvanus  z Torunia.  

 Celem konkursu jest zbiórka jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego lub 

elektronicznego i zużytych baterii lub akumulatorów , czyli tzw. elektroodpadów.  Zachęcamy 

rodziców, dzieci oraz mieszkańców okolicznych miejscowości do wzięcia udziału w tej akcji.    Zużyty 

sprzęt należy dostarczyć do naszej szkoły i przekazać panu Waldemarowi Brzuskiewicz.  

Od kilku lat uczestniczymy także w akcji „Zbieraj baterie”. Za przekazane zużyte baterie corocznie 

szkoła otrzymuje ekologiczne gry planszowe. 

 

 

 

Zebrania z rodzicami: 

26.04.2017 r. - godz. 16.00 

07.06.2017 r. - godz. 16.00 

  

Dni otwarte: 

22.03.2017 r. - w godz. 16.00-17.00 

24.05.2017 r. - w godz. 16.00-17.00 



18 
 

Przerwa świąteczna 13.04.2017-18.04.2017 

Zakończenie roku szkolnego -  23 czerwca 2017 

  

DNI USTAWOWO WOLNE OD ZAJĘĆ: 

1 maja 2017 

3 maja 2017 

15 czerwca 2017 - Boże Ciało 

  

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

2 maja 2017  

16 czerwca 2017  

23 czerwca 2017  

1 dzień pozostaje do ustalenia 

  

 

Gazetkę opracowały: 

Małgorzata Sawińska 

Bernadeta Sawińska 


