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Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
W tym roku rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się kilka dni później, bo dopiero 4 września. Po wakacjach
wróciliśmy do szkolnej rzeczywistości. Uczniowie klas I-VII spotkali się w sali gimnastycznej i sali widowiskowej
w celu powitania nowego roku, spotkania swoich wychowawców, kolegów i koleżanek.
Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom, aby rok szkolny 2017/2018 upływał w przyjaznej atmosferze.       
                                                                                                                    
                                                                                                              Redakcja Sami o Szkole.

.
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Wspomnienia z wakacji...
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Moje wspomnienia z wakacji 
Amelka Kopka  3 g
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Dzień chłopaka

Młody czy "wyrośnięty"
 bądź nam 

zawsze uśmiechnięty.

Wyjazdy integracyjne pierwszaków.

W ostatnich tygodniach września uczniowie klas pierwszych 
naszej szkoły wraz z wychowawcami brali udział w wycieczkach
integracyjnych. Nasi pierwszoklasiści udali się do Gospodarstwa
Agroturystycznego "Dolina Bobrów" w Wólce Dłużewskiej oraz
gospodarstwa pod Kogutem w Górze Kalwarii. Mogli tam zobaczyć
jak wyglądało kiedyś życie na wsi, jak wypiekało się chleb...
Podczas pobytu w „Dolinie bobrów” był również czas na
różnorodne zabawy integracyjne i ruchowe na świeżym  powietrzu.
Nasi młodzi uczniowie wrócili do szkoły z mnóstwem doświadczeń
i wrażeń, z nowymi przyjaźniami i z tęsknotą za polską wsią, jakiej
już właściwie nie ma ….  
                                                            Filip Dworakowski kl.3g
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego 
Klas Młodszych

25 września 2017 roku odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego Klas Młodszych.
Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie
której kandydaci prezentowali swoje programy w formie
plakatów. W czasie kampanii wyborczej społeczność
szkolna klas młodszych zapoznała się z kandydatami.  W
dniu wyborów wszyscy uczniowie klas II i III wybierali
swoich przedstawicieli spośród 20 kandydatów.
Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli
wychowawcy klas i opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego Klas Młodszych
W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski Klas
Młodszych reprezentowany będzie przez:
Przewodniczący: Filip Dworakowski kl. III g –  36 głosów
Zastępca: Hanna Mogielnicka kl. III c – 25 głosów
Członkowie:
Aleksandra Ryś kl. III c – 22 głosy
Nowym członkom Samorządu Uczniowskiego Klas
Młodszych serdecznie gratulujemy.
                                      Redakcja Sami o Szkole.
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