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W  n u m e r z e  m i ę d z y  i n n y m i :

WYBORY DO
SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO
4 października 2021 r. wśród
uczniów klas IV-VIII zostały
przeprowadzone wybory do
Samorządu Uczniowskiego na
rok szkolny 2021/2022. 
Relacja z wyborów na str. 4

 

INNOWACJE
PEDAGOGICZNE

W tym roku szkolnym zostały
wprowadzone innowacje
pedagogiczne z różnych
dziedzin nauki, m.in. z
biologii.
O innowacjach na str. 4 

ŚLUBOWANIE 
KLAS I

W szkolnym kalendarzu
uroczystości jest niemało.
Jedną z piękniejszych jest
przyjęcie najmłodszych w
poczet uczniów szkoły. 
O ślubowaniu pierwszoklasistów
na str. 2

N u m e r  1

DZIAŁANIA SZKOLNEGO
WOLONTARIATU

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął rok
szkolny 2021/22 pełen zapału do działania 
i zaangażowania w akcje charytatywne. Po
szybkim zwarciu szeregów zakasaliśmy rękawy i
zabraliśmy się do pracy...

Więcej o akcjach wolontariatu na str. 3



ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

W szkolnym kalendarzu uroczystości jest niemało. Jedną z piękniejszych jest przyjęcie
najmłodszych w poczet uczniów szkoły. W październiku Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak
oficjalnie przyjęła do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica
tegorocznych pierwszoklasistów. Ślubowanie na ucznia jest ważnym momentem  zarówno 
w życiu dzieci, jak i  rodziców. Dlatego też bardzo cieszymy się, że w tych chwilach mogli być
razem ze swoimi dziećmi.
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercu zaprezentowali przygotowany program
artystyczny, po czym ślubowali i byli pasowani na uczniów. Pierwszaki głośno i z przekonaniem
ślubowały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, o czym
przypominać im będą otrzymane tarcze szkoły, dyplomy oraz słodkie upominki od rodziców.
Na uroczystości tradycyjnie nie mogło zabraknąć przedstawicieli klas ósmych, którzy złożyli
młodszym kolegom i koleżankom życzenia na kolejne lata szkolnej przygody oraz podarowali
drobne upominki.
Ten dzień z pewnością pozostanie miłym wspomnieniem dla naszych nowych uczniów.

Justyna Wieliczko
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Z prawdziwą przyjemnością prezentuję pierwszy e-biuletyn Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.
Przez wiele lat papierowa wersja naszej „Jedyneczki” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Była
źródłem ważnych informacji z życia szkoły, prezentowała nasze działania oraz przedstawiała
dokonania uczniów.
Obecnie, podążając za zmieniającą się rzeczywistością i ekotrendami, nasz biuletyn prezentujemy
w e-formacie. 
Mam nadzieję, że każdy znajdzie w nim coś wartego uwagi, a szata graficzna zyska aprobatę
czytelników. Życzę przyjemnej lektury!

Maria Zabierzewska
wicedyrektor SP1

DRODZY CZYTELNICY!



DZIAŁANIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął rok szkolny 2021/2022 pełen energii do działania 
i zaangażowania w akcje charytatywne. Po szybkim zwarciu szeregów zakasaliśmy rękawy 
i zabraliśmy się do pracy. W miesiącach wrzesień – październik podjęte zostały następujące
działania:
– zbiórka darów dla Basi ze Szkoły Specjalnej w Pruszkowie – nasi darczyńcy okazali wielkie
serca dla Małej Dziewczynki, a efektem akcji było przekazanie wychowawczyni Basi kartonów
wypełnionych ubraniami, butami, zabawkami i artykułami szkolnymi. Powiedzieć, że Państwa
pomoc ledwo zmieściła się do dwóch samochodów, to tak, jakby nie powiedzieć nic;
– zorganizowaliśmy na terenie szkoły Dzień Piżamy. I choć wszyscy bawiliśmy się
wyśmienicie, nikt nie zapomniał z jakiego powodu dnia 7 października na szkolnych
korytarzach królowała moda wieczorowa. Nasza akcja zorganizowana była, by wesprzeć
Fundację Gdy Liczy się Czas opiekującą się dziećmi chorymi onkologicznie. I tu, po raz
kolejny, społeczność Jedyneczki pokazała, jak wielkie serce można mieć. Podczas jednego dnia
akcji udało nam się zebrać 3442,93 zł i taka kwota zasiliła konto Fundacji;
– wzięliśmy udział w rozpowszechnieniu akcji Szafowanie zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek” oraz Centrum handlowe Nowa Stacja
w Pruszkowie, którą to akcję swoim honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Piastowa
Pan Grzegorz Szuplewski;
– zaangażowaliśmy się w akcję Nakręcić się na pomaganie, którą koordynuje Pani Renata
Szymańska-Kudaj, polegającą na zbieraniu nakrętek dla sześciomiesięcznej Adelki chorej na
SMA typu 1. Akcja cały czas trwa, więc zachęcamy do przynoszenia nakrętek i wspieranie Adeli
w zdobyciu leku.
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Choć to dopiero początek jesieni, my już
wybiegamy w przyszłość i myślimy o zimie. 
A dokładniej mówiąc o 30. Finale Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wysłaliśmy
dokumenty rejestrujące sztab WOŚP na terenie
Jedyneczki i mamy nadzieję, że 30 stycznia
2022 roku będziecie z nami jak najliczniej „Do
końca świata i o jeden dzień dłużej”.

Jak sami Państwo widzicie, Szkolny Klub
Wolontariatu nie ma czasu na próżnowanie.
Mamy wspaniałych Wolontariuszy, z którymi
możemy góry przenosić. I tego się
spodziewajcie w kolejnych miesiącach.

Aleksandra Buchta-Galińska



4 października 2021 r. wśród uczniów klas IV – VIII naszej szkoły
zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2021/2022. W tym roku kandydowało 14 uczniów.
W ramach akcji wyborczej przygotowali krótkie prezentacje
swojej osoby wykonane w formie plakatów, które zostały
umieszczone na gazetce Samorządu Uczniowskiego.
W dniu wyborów przed rozpoczęciem głosowania zostały
przedstawione zasady głosowania, a każdy z wyborców otrzymał
jedną kartę do głosowania, na której mógł oddać głos tylko na
jednego kandydata. Najwięcej głosów otrzymała Zuzanna
Machera z klasy 8a i to właśnie ona została Przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny.
Na kolejnych miejscach pod względem liczby otrzymanych
głosów uplasowali się Franciszek Pakuła z klasy 8c oraz Szymon
Jakończyk z klasy 4b. Weszli oni w skład Rady Samorządu
Uczniowskiego SP-1. 

Wszystkim kandydatom gratulujemy odwagi, a zwycięzcom
życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły.

Marta Szymaniak

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOSamorząd Uczniowski na
rok szkolny 2021/2022 

Przewodnicząca: 
Zuzanna Machera

Zastępcy:
Franciszek Pakuła

Szymon Jakończyk

Członkowie:
 Michał Rzepiński 8b

 Monika Mazurkiewicz 6a 
 Magdalena Romańska 5b

 Jakub Zalewski 5b
 Aleksander Zawadzki 8c

 Krzysztof Pięta 8a
 Natasza Krawczyk 5b

 Julia Sosulska 5b
 Szymon Łempicki 5a

 Maria Tomkiel 5b
 Paulina Kamińska 5a
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BIOLOGIA

W tym roku szkolnym na biologii zostały wprowadzone dwie
innowacje pedagogiczne. 
Botanika dla laika - dla klas 5 i 6
Dlaczego? Botanika to fascynujący dział biologii, który jest
zaplanowany w klasie piątej  na sam koniec roku szkolnego i nie
poświęca się mu tyle czasu, na ile zasługuje. Chciałabym, by moi
uczniowie  w ramach tej innowacji poznali rośliny zielne i krzewy
kwitnące wiosną oraz  różne gatunki drzew, zarówno liściastych, jak 
i iglastych. By zobaczyli ich piękno i by byli świadomymi odbiorcami
florystycznej przyrody:)
Zadania wykonywane przez uczniów będą na bieżąco umieszczane na
stronie szkoły. 
Inspirujemy do bycia eko
Ta innowacja jest skierowana szczególnie do  grupy starszych uczniów,
a jej celem jest poszerzenie świadomości ekologicznej i wiedzy na
temat palących  problemów naszego środowiska i naszej Ziemi.
Zadaniem uczniów jest wykonanie w programach informatycznych
opracowań problemów poruszanych na zajęciach oraz ich prezentacja
na tablicy tematycznej na stronie internetowej SP-1.

Beata Czaja-Górowska

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Więcej informacji na
stronie:

http://sp1piastow.pl/szko
la/ekologia/

http://sp1piastow.pl/szkola/ekologia/


KILKA SŁÓW O SZKOLNEJ ŚWIETLICY 

Świetlica opiekuje się dziećmi, rozwija ich  zainteresowania,
wspiera. Za nami - ,,Ślubowanie Świetliczaka”, ,,Dni Chleba”,
,,Imieniny Buraka”, zajęcia o zmysłach człowieka, zajęcia
ekologiczne –,,Woda w przyrodzie”. Zgodnie z tematyką zajęć -
,,Poznajmy się” i ,,W świecie zwierząt”, przyszedł czas na ,,Jesień 
w lesie” i ,,Jesienną zadumę” , a w ramach tych projektów zajęcia
ruchowe, czytelnicze, filmowe, konkursy plastyczne i wystawy. 
Wspólnie z wychowawcami klas 1-3 wdrażamy dzieci do zasad
obowiązujących w szkole. Dbamy o odpowiednie formy –
powitania i pożegnania, przeprosiny, postawę szacunku 
i wdzięczności, odpowiedzialności, wychowujemy do pracy 
(w świetlicy dzieci odrabiają pracę domową). Zachęcamy uczniów 
 do zachowywania ciszy, porządku, do zgodnej zabawy. Jesteśmy  
w kontakcie z wychowawcami i rodzicami naszych podopiecznych.
W okresie świątecznym planujemy wystawę dekoracji
bożonarodzeniowych, a może nawet kiermasz? Wkrótce
rozpoczniemy projekt edukacyjny ,,Podróż w kosmos”. Świetlica
proponuje również (w razie konieczności) zajęcia zdalne.
Zachęcamy do odwiedzania zakładki ,,Świetlica” na stronie
internetowej szkoły, do czytania naszych sprawozdań i oglądania
bogatego albumu prac dzieci. A dzieciom przypominamy 
o przyniesieniu własnych przyborów plastycznych w podpisanym
pudełku. Jest to wymóg czasu. 

Krystyna Wołosz
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SZKOLNY CHÓR WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Chór Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie wznowił swoją działalność wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego 2021/2022. 
Uczestnicy zajęć to przede wszystkim uczniowie klas 4-7, ale mamy również młodszych uczniów
kochających śpiewać - z klasy trzeciej. 
Głównym celem naszej pracy jest uczestnictwo w tematycznych imprezach szkolnych, aby zapewnić
oprawę muzyczną, jak również udział w konkursach wokalnych.
Repertuar chóru jest mocno zróżnicowany - od pieśni patriotycznych bądź folkowych, po muzykę
rozrywkową. 
Spotkania odbywają się w formie stacjonarnej w grupie. Pracujemy nad warsztatem wokalnym, aby
każdy głos brzmiał dobrze i złączył się w spójną całość z pozostałymi.
Mamy za sobą dość krótki czas pracy w nowym składzie, ale udało nam  się już zrealizować utwory
takie jak: Mazurek Dąbrowskiego, piosenkę z okazji Dnia Nauczyciela ‘’Samba dla Pani, dla Pana’’
oraz piosenkę z repertuaru anglojęzycznego w polskiej wersji ‘’Bez końca’’, pochodzącą z filmu
muzycznego  ‘’Trolle’’. 
Naszym głównym zadaniem na najbliższy czas jest przygotowanie repertuaru na Koncert
Noworoczny, w którym nie zabraknie pięknie brzmiących polskich kolęd w wyjątkowych
aranżacjach, a także hitów zagranicznej muzyki świątecznej.

Eliza Kamola-Gajek



Konkurs „Eko Anioł” organizowany przez Parafię Św. Michała Archanioła w Piastowie

Konkurs „Przepis na zdrowy chleb” organizowany przez  Szkolny Zespól Promocji Zdrowia 

Konkurs literacko-plastyczny dla kl. 1-5 organizowany przez bibliotekę szkolną

Piastowska Liga Szkolna - biegi długie

"Szachy w mazowieckiej szkole"

Nagrodzeni w konkursach, które odbyły się od września do początku listopada:

 II miejsce - Jakub Jaśkiewicz kl. 3a
III miejsce - Oliwier Skrzypczuk kl. 2b

I miejsce- Piotr Koziarek kl.6a 
II miejsce- Franciszek Dudka z kl. 7c oraz Dawid Chałupka kl. 7d 

I miejsce: Kaja Prus kl. 3a i Wojciech Wielgo kl. 2b
II miejsce: Maja Sześciorka kl. 1b i Zuzanna Dudek kl. 1b
III miejsce: Beata Korach kl. 1b i Kacper Górski kl. 3a
Wyróżnienie: Franciszek Gawęcki kl. 5a i Szymon Świtek kl. 2A

Złote medale: Mazurkiewicz Monika, Pieńkos Natalia, Mrożek Szymon
Srebrne medale: Rybkiewicz Julia
Brązowe medale: Daniel Maja, Hladky Taras oraz Redlik Marta

Złoty medal: Alicja Strzelińska kl. 3c
Srebrne medale: Jakub Strzelczyk kl. 3c, Taras Hladkyy kl. 4b
Brązowy medal: Ignacy Czarnecki kl. 2a

 

KONKURSY,  KONKURSY. . .
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Lubią je uczniowie,  interesują się nimi rodzice.  Jak co roku będzie ich w naszej  szkole wiele.

WARSZTATY „PEŁNI DOBRYCH PRAKTYK”
 

W dniach 18 i 20 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w warsztatach edukacyjnych „Pełni dobrych praktyk” realizowanych
przez Fundację Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport.  Jest to
projekt realizowany we współpracy ze sportowcami paraolimpijskimi,
aktywistami z niepełnosprawnościami oraz badaczką Kultury Głuchych
i Polskiego Języka Migowego. Celem warsztatów jest edukowanie dzieci
i młodzieży na temat niepełnosprawności. 
Spotkania były zaplanowane tak, że to osoby z niepełnosprawnością
same mówiły o tym, jak należy niepełnosprawnym pomagać. Dzięki
temu spotkaniu młodzież i dzieci będą  lepiej przygotowane do 
 kontaktów 
i współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzący opowiadali 
o swoim zwykłym życiu. Mówili o sukcesach, porażkach, talentach,
barierach, umiejętnościach w codziennym funkcjonowaniu.  Podczas
warsztatów uczniowie poznali kilka podstawowych zwrotów
grzecznościowych oraz znaków z pierwszej pomocy w polskim języku
migowym.  Na każde spotkanie prowadzący przygotowali szereg pytań,
które miały na celu włączenie uczniów do żywej dyskusji na temat
niepełnosprawności. Stawiane pytania, zadania oraz materiały
szkoleniowe miały być pretekstem do wdrażania dobrych praktyk wśród
uczniów, miały ich uwrażliwić na drugiego człowieka oraz ułatwić
wyzbycie się stereotypowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. 

Alina Lewczuk 



Na naszych oczach dokonują się zmiany w tempie, które do
niedawna byłoby nie do pomyślenia. Najczęściej źródłem
zmian jest postęp nauki i technologii, który oddziałuje na
wszystkie aspekty naszego życia. Żyjemy w czasach
ekspotencjalnych zmian, dokonujących się w skali światowej,
które prędzej czy później dotykają życia każdego z nas. Aby
nadążać za zmianami, musimy się dostosować i być
przygotowanym na ciągłe uczenie się i dokształcanie. 
Na czym powinniśmy się skoncentrować, przygotowując się do
wejścia na rynek pracy w przyszłości? Podpowiedzią może być
śledzenie tzw. Megatrednów, czyli globalnych sił mających
wpływ zarówno na życie gospodarcze, jak i społeczne. Takie
raporty publikowane są cyklicznie przez światowe firmy
konsultingowe.
Jeśli chcecie poznać zawody, które pojawią się na rynku pracy
za 15 lat, dowiedzieć się, co to będą za profesje, na czym będzie
polegała praca, jakie zadania stanowiskowe obejmie -
zapraszam do lektury artykułu na stronie internetowej SP1 
w zakładce "Doradztwo zawodowe".

Anna Ledzion-Broniszewska
 

DORADZTWO ZAWODOWE

Więcej informacji na
stronie: 

http://sp1piastow.pl/dora
dztwo-zawodowe/

"SZKOŁY POZA HORYZONT"

Z ogromną radością informujemy, że w październiku ukazała
się książka Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
"Szkoły poza horyzont", w której wyróżniono 11 szkół z całej
Polski, w tym naszą piastowską Jedyneczkę! Publikacja została
opracowana w ramach projektu "Budowa systemu
kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących
szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji
przemysłowej 4.0". Opisano w niej podejmowane w szkołach
inicjatywy, zamierzenia i osiągnięte cele. 
W rozdziale zatytułowanym "Od oceniania kształtującego do
samosterowności" (str. 167-198) Pani Dyrektor Urszula
Skrzypczak przedstawiła m.in. wypracowane w naszej szkole
zasady pracy z uczniem zdolnym i podwójnie wyjątkowym,
początki oceniania kształtującego i "myślącej klasy".
Nauczyciele zaś opisali swoje doświadczenia związane 
z realizacją różnych projektów i metody pracy. 
Cieszymy się, że zaangażowanie i odwaga naszych Pań
Dyrektor oraz Nauczycieli została doceniona, a to szczególne
wyróżnienie traktujemy jako dodatkową motywację do
dalszego rozwoju. 
Książka jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak 
i elektronicznej.

Magdalena Tarabasz

Publikacja
dostępna online: 
http://sp1piastow.
pl/galeria/media-

o-nas/
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http://sp1piastow.pl/doradztwo-zawodowe/
http://sp1piastow.pl/galeria/media-o-nas/
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Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców 
i sympatyków naszej szkoły do śledzenia
aktualnych wydarzeń w Jedyneczce. 

Na naszej stronie internetowej
http://sp1piastow.pl/ znajdą Państwo
między innymi galerię zdjęć i filmów,
kalendarz roku szkolnego, wymagania
edukacyjne, przydatne dokumenty,
informacje o realizowanych projektach,
innowacjach czy konkursach. 

Relacje z wydarzeń zamieszczane są na
bieżąco również na naszym oficjalnym
profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/sp1piastow.

STRONA WWW SZKOŁY

REDAKCJA

Redaktor naczelna: Maria Zabierzewska

Redakcja językowa: Anna Kowalczyk

Korekta: Iwona Skiba

Sekretarz redakcji: Magdalena Tarabasz

Projekt graficzny: Magdalena Tarabasz

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
Przed wejściem do szkoły załóż maseczkę ochronną i noś ją we wszystkich częściach
wspólnych szkoły (na korytarzu, w toalecie itd.).
Po wejściu do szkoły obowiązkowo umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły, tzn. zachowując dystans od
drugiej osoby co najmniej 1,5 m.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na
powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie,
innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami
biblioteki.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich
pożyczać od innych uczniów.
W czasie rozmów z nauczycielem zachowuj dystans co najmniej 1,5 m.
Zadawaj pytania, rozmawiaj z nauczycielem ze swojego miejsca w ławce.
Nie podchodź do ławek kolegów.
Po szkole przemieszczaj się z zachowaniem dystansu od innych osób co najmniej 1,5 m.

Przypominamy o zasadach związanych z Covid-19, które obowiązują w naszej szkole:

Marta Bloch
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