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

NOWOŚCI W BIBLIOTECE
Zakupom nowości
wydawniczych w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa
towarzyszy wiele ciekawych
akcji w bibliotece szkolnej.

O naszych działaniach na str. 7

BIULETYN 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. STANISŁAWA STASZICA W PIASTOWIE

L i s t o p a d  2 0 2 2

ŚLUBOWANIE
Tradycyjnie w październiku
odbywa się ślubowanie
uczniów klas pierwszych.
Dzieci z dumą mogą
powiedzieć o sobie "jesteśmy
już uczniami".

Relacja z pasowania na str. 3 

LABORATORIA
PRZYSZŁOŚCI

Dzięki Laboratoriom
Przyszłości nasza szkoła
wzbogaciła się o nowoczesny
sprzęt wykorzystywany przez
nauczycieli i uczniów podczas
zajęć. 
Więcej o laboratoriach na str. 4

N u m e r  4

WOLONTARIUSZE ZAWSZE
GOTOWI DO DZIAŁANIA

Dopiero rozpoczął się rok szkolny, a Szkolny Klub
Wolontariatu już ma na swoim koncie mnóstwo
osiągnięć. Charytatywny Przejazd Rowerowy,
zbiórka dla p. Iwony na portalu pomagam.pl,
Charytatywny Mecz Siatkówki, Dzień Piżamy dla
Fundacji Gdy Liczy się Czas to tylko część naszych
zadań.  

Więcej o akcjach wolontariatu na str. 5
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Od początku nowego roku szkolnego bardzo wiele dzieje się w naszej Szkole, w obszarach edukacji,
wychowania i kształtowania postaw.
W tym numerze Biuletynu kilka informacji o realizacji zadań edukacyjnych.
Uczniowie klas ósmych rozpoczęli przygotowania do majowego egzaminu kończącego szkołę,
napisali pierwsze próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Rada
Pedagogiczna zaopiniowała dostosowania egzaminacyjne dla uczniów, dotyczące ich specjalnych
potrzeb. Uczniowie klas trzecich wytrwale uczą się i przygotowują do sprawdzianu kończącego 
I etap edukacyjny. Wychowawcy oddziałów zerowych dokonali jesiennej diagnozy naszych
sześciolatków. Wszyscy uczniowie, na każdym poziomie realizują zadania edukacyjne 
z wykorzystaniem różnych metod i form uczenia się. Pracują indywidualnie, w parach i w grupach
zadaniowych.
Część uczniów zmierzyła się już z pierwszymi wyzwaniami konkursowymi, wzięła udział 
w olimpiadach wiedzy, projektach, innowacjach szkolnych i zewnętrznych. Zachęcamy do
„sprawdzania się” w proponowanych przez nauczycieli konkursach i poznawania swoich mocnych
edukacyjnych stron. Nauczyciele podczas zajęć wykorzystują sprzęt i pomoce zakupione w ramach
programu Laboratoria Przyszłości.
Z wielkim uznaniem obserwujemy bardzo dużą aktywność rodziców naszych uczniów w dzieleniu
się swoimi pasjami i doświadczeniami zawodowymi w klasach uczniów młodszych i w klasach
uczniów starszych – w ramach doradztwa zawodowego. Dziękujemy Państwu za tę aktywność.
Zachęcam rodziców, by o osiągniętych przez dzieci wynikach edukacyjnych rozmawiali Państwo 
z nauczycielami przedmiotowymi, korzystali z godzin dostępności, pisali w Librusie,  odpowiadali
na zaproszenia nauczycieli do wspólnych spotkań.
O działaniach wychowawczych i kształtowaniu postaw napiszemy więcej w kolejnych numerach
Biuletynu.

 DRODZY CZYTELNICY!

Ważne działania:

- we wrześniu odbyły się wybory do Rady Rodziców.
Powołano Prezydium Rady. Pani Magdalenie
Wdowińskiej-Schabek i całemu Prezydium gratulujemy
i deklarujemy wsparcie  w aktywnym działaniu;
- 18 i 20 października uczniowie klas pierwszych złożyli
uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława
Staszica. To wielka radość, życzymy by nauka była
przyjemnością i radosnym wyzwaniem;
- opracowane zostały dokumenty, przeprowadzony
przetarg i podpisana umowa na remont boiska. Prace
mają potrwać do końca roku kalendarzowego. 

O bieżących wydarzeniach piszemy na naszej stronie
internetowej i na fb. Zachęcamy do lektury i oglądania
relacji.

Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły

ZAPRASZAMY NA FACEBOOKOWĄ
STRONĘ

RADY RODZICÓW
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BRYG

ADARR.EDUPL

https://www.facebook.com/brygadaRR.eduPL


Po nich nastąpiła część oficjalna, podczas której,
w obecności sztandaru szkoły i pani dyrektor
Urszuli Skrzypczak,  nasi mali wychowankowie
ślubowali „być pilnymi w nauce, wzorowymi 
w zachowaniu oraz godnie reprezentować
szkołę”.

Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na
ucznia, którego dokonała pani dyrektor
swoim czarodziejskim ołówkiem.
Pierwszoklasiści dostali również pamiątkowe
tarcze, legitymacje i dyplomy.
Na koniec uczniowie otrzymali życzenia 
i drobne upominki od przedstawicieli
rodziców i samorządu uczniowskiego.
Było to jak co roku bardzo wzruszające
wydarzenie.

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

W dniach 18 i 20.10.2022 r. klasy 1a, 1b i 1c, w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców 
i zaproszonych gości wzięły udział w uroczystościach Ślubowania Pierwszoklasistów.
Wydarzenia te rozpoczęły się od występów artystycznych dzieci.  Pierwszaki miały okazję do
zaprezentowania recytacji, śpiewu i tańca. 

 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
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10 października rozpoczęliśmy tydzień nauki, będąc
jeszcze jedną nogą w okolicach weekendu. A to wszystko
przez Dzień Piżamy odbywający się w murach naszej
szkoły. Wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele,
zjawiliśmy się w szkole w piżamach, szlafroczkach 
i ciepłych kapciach. I tym razem cel był szczytny - wraz 
z Fundacją Gdy Liczy się Czas zorganizowaliśmy zbiórkę
pieniędzy dla dzieci przebywających na oddziałach
onkologicznych. Udało nam się zebrać 3868,63 zł i 70
centów. Pobiliśmy w ten sposób nasz zeszłoroczny
rekord. Całość zebranej kwoty zostanie wpłacona na
konto fundacji, a my w piżamach widzimy się znów za
rok.

TAK DZIAŁA WOLONTARIAT PIASTOWSKIEJ JEDYNKI 

W Jedyneczce prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, który zrzesza ogromną liczbę
uczniów. Opiekunami Klubu są Aleksandra Buchta-Galińska i Anna Ledzion-Broniszewska.
Jeszcze dobrze nie rozpoczął się rok szkolny, a my już mamy na swoim koncie mnóstwo
osiągnięć.

W niedzielę, 25 września, miał miejsce Charytatywny Przejazd Rowerowy zorganizowany przez
księdza Rafała Główczyńskiego, "Ksiądza z osiedla", we współpracy ze Szkolnym Klubem
Wolontariatu. Dopisała zarówno pogoda, jak i liczba chętnych do niesienia (a w tym
konkretnym przypadku, wiezienia) pomocy. Przejazd spod SP1 pod parafię św. Michała
Archanioła poprzedziła wspólna modlitwa za panią Monikę, na rzecz której jechaliśmy, oraz za
wszystkich uczestników przejazdu. Na końcu trasy, podczas festynu parafialnego, odbyło się
losowanie 3 nagród dla uczestników przejazdu. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 1515 zł
na terapię SMA dla mieszkanki Piastowa. 
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https://www.facebook.com/wylosuj.aniola/?__cft__%5b0%5d=AZUHj2MLDlYONFy92XZGcGb7_dl-56O5ytwxCBhR3OwBTFrfXU0DNC_WDn9t94wkl3TegBUZRfdfl0vb-gqkx2o5VyZDrA46BUGkh8g87Pbs4jGetnjFBrhqTnTnYt5-82CMmNbkyeAEM3bz3lANYnE57ZDrCsbfxgEkY9KDMJ0T2k9C-Ej2kjp4WcHpRwdwv-A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ksiadzzosiedla?__cft__%5b0%5d=AZW2iguhn0UAcXCNVBogBucVTE0a0sydKVu4ZrLwyIPEsFPLq4c63dKQlUIkc_7WldQ_IWiintKCspp5dwNF2g_1lPB-W7VQCyxemkWKjEnIYd6eL1xi9YE5YqNQ_smeYvlQ6iehirrb9RPowmuiZedZKpLWEH8EdAqDB6VSlH5MYXfT5bpfgCwH1Y2JTo3bOwE&__tn__=-%5dK-R


DZIAŁANIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU

22 października Szkolny Klub Wolontariatu
razem z księdzem Rafałem zorganizował
charytatywny turniej siatkówki, na rzecz naszej
koleżanki Iwony. Po raz kolejny okazało się, że
uczniowie, rodzice i nauczyciele mają nie tylko
wielkie serca, ale i wolę walki. W to sobotnie
przedpołudnie cieszyliśmy się dobrą zabawą 
i możliwością wspólnej aktywności fizycznej.
Był doping, dużo śmiechu, dobra zabawa 
i wyborne towarzystwo. Po zaciętych meczach
zostały wyłonione drużyny na podium, ale  tak
naprawdę zwycięzcami byliśmy wszyscy. Ten
dzień zakończyliśmy kwotą 1400zł z cegiełek od
graczy oraz przeświadczeniem, że jesteśmy
jedną wielką drużyną. 
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Szkolny Klub Wolontariatu zawsze wspiera działania naszej szkolnej biblioteki i aktywnie
uczestniczy w różnych akcjach czytelniczych, m.in. w przygotowaniu Nocy Bibliotek.
Także podczas obchodów Dnia Tabliczki Mnożenia Wolontariusze zaoferowali pomoc 
w obsłudze różnych konkurencji oraz zachęcali uczniów do wspólnej zabawy.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom za dotychczasowe zaangażowanie i okazane serce. 
Rodzicom za to, że nauczyli swoje Dzieci, iż warto coś poświęcić dla innych, a wrażliwość 
i empatia nie zostały całkowicie pochłonięte przez pośpiech i koncentrowanie się tylko na
własnych potrzebach.
Nauczycielom za trud włożony w kształtowanie postaw humanitarnych oraz promowanie idei
wolontariatu.

Bez Was nie dalibyśmy rady. Liczymy na dalszą współpracę!!!

Anna Ledzion-Broniszewska
Aleksandra Buchta-Galińska

Na początku października zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie dla wspaniałej nauczycielki naszej
Jedyneczki. Zorganizowaliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl, założoną na rzecz wsparcia po
pożarze pani Iwony i jej rodziny. Wielkość Państwa serc przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania - wpłaciliście Państwo łącznie 27000 zł. Nie mamy słów, aby opisać jak bardzo
jesteśmy wdzięczni. Kwota ze zbiórki została przelana na konto pani Iwony. Z całego serca
dziękujemy za okazane serce.



LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W Jedyneczce w ramach programu pozyskaliśmy
nowoczesny sprzęt (m.in. drukarki i długopisy
3D, mikroskopy cyfrowe, drony, gogle VR Class,
sprzęt multimedialny, roboty Dash i wiele
innych) - doposażyliśmy tym samym pracownie
tematyczno-przedmiotowe w szkole. Zakupione
sprzęty urozmaicają zajęcia, pozwalają poznać
nowe technologie na każdym etapie
edukacyjnym (klasy I-VIII). Uczniowie zyskali
dostęp do narzędzi, których obsługa będzie
kluczowa zarówno w życiu codziennym, jak
późniejszym - zawodowym.
Pozyskane wyposażenie daje uczniom
możliwości opanowania nowych umiejętności nie
tylko na lekcjach techniki, ale na wielu innych
przedmiotach oraz poza strukturą lekcyjną.
Nowoczesny sprzęt z pewnością będzie
wykorzystywany w aktywnościach
pozalekcyjnych uczniów, takich jak np. koła
zainteresowań, projekty uczniowskie,
uroczystości szkolne itp.

Maria Zabierzewska
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„Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących
o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój
technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,
technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to
kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania
wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.” *

*U C H W A Ł A N R 6 3 / 2 0 2 2 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie
rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych 
i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”



RAJ DLA MOLI KSIĄŻKOWYCH (I  NIE TYLKO)

Miesiąc Bibliotek Szkolnych rozpoczęliśmy tym razem nieco wcześniej – podczas  wieczoru
czytelniczego zorganizowanego w ramach Nocy Bibliotek. Spotkanie wszystkich chętnych
uczniów i nauczycieli Jedyneczki odbyło się w piątek 30 września w godzinach 18.00-20.00.
Nasze pierwsze i zapewne nieostatnie obchody Nocy Bibliotek świetnie zbiegły się w czasie 
z zakupem książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wystawa nowości 
w bibliotece przyciągnęła wielu amatorów czytania, którzy z nieskrywaną przyjemnością
rozłożyli się na szkolnym korytarzu, zatapiając się w lekturze. Były wielkie kolorowe pufy,
materace, ławki, krzesła, koce i kocyki - każdy znalazł miejsce dla siebie. Co ciekawe, nikt nie
potrzebował telefonu, gry ani tabletu, żeby miło spędzić czas. 

Młodszych uczniów wciągnęła nowa tajemnicza sprawa
naszych ulubionych detektywów, Lassego i Mai – tym
razem w wersji filmowej, a jeszcze inni relaksowali się
przy muzyce i kolorowankach. Dyskusje, zabawy,
czytanie w namiocie (!) okazały się doskonałym
sposobem na integrację.
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Podczas Nocy Bibliotek odbył się również wieczór poezji
śpiewanej połączony z warsztatami twórczego pisania,
prowadzony przez panią Sabinę Furmańską i pana Jacka
Furmańskiego - autorów książek dla dzieci i młodzieży. 
W blasku świec, przy dźwięku gitary słuchaliśmy poezji
klasyków i naszych gości, a na koniec każdy mógł spróbować
własnych sił przy tworzeniu wierszy.

Październik to także czas pierwszych spotkań
czytelniczych w zerówkach i lekcji wprowadzających dla
klas pierwszych. Nasi najmłodsi uczniowie świetnie znają
już drogę do biblioteki i bardzo chętnie ją odwiedzają, bo
jak wiadomo, biblioteka to najlepsze miejsce w szkole.
Natomiast klasy starsze aktywnie włączyły się w promocję
czytelnictwa – zarówno poprzez czytanie młodszym
uczniom, jak i tworzenie recenzji książek, które
zamieszczamy w Kąciku Recenzenta na tablicy przed
biblioteką i na naszej stronie internetowej.

Dla tych, którzy jeszcze nie przekonali się do czytania i odwiedzin w naszej bibliotece, niech
zachętą będzie wypowiedź jednej z uczennic podczas Nocy Bibliotek: „Biblioteka jest teraz taka
fajna! Tu są książki, na które czekałam całe życie!”

Magdalena Tarabasz



Kuratoryjne konkursy przedmiotowe 2022/2023
Konkursy przedmiotowe obejmują treści określone w podstawie programowej danego przedmiotu
oraz treści poszerzające podstawę programową, które wskazane są w odrębnych programach
merytorycznych dla poszczególnych przedmiotów.
W tym roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursów z języka polskiego, języka
angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii i geografii. Cieszymy się z licznie
zgłoszonych chętnych do zmagań konkursowych.
Etap szkolny odbył się w dniach 20-28.X.2022r.
Trzymamy kciuki, aby nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego (9-13.01.2023r.).

Maria Zabierzewska

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

Piastowskie Ligi Szkolne 2022/2023
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego sportowa
reprezentacja wznowiła zmagania 
w ramach Piastowskiej Ligi Szkolnej. Nasi
uczniowie prezentują się bardzo dobrze 
i w każdych zawodach znajdują się w czołówce
rozgrywek. Mistrzami Piastowa zostały
dziewczęta z klas 8 w piłce nożnej oraz z klasy
5b w koszykówce.

Piotr Kapuściński

„Zmieniamy nawyki” międzyklasowy konkurs na najzdrowszą klasę 4-8 
Samorząd Uczniowski wraz z zespołem Promocji Zdrowia organizuje konkurs na najzdrowszą
klasę 4-8. Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do zadbania o swoje zdrowie, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym. Liczymy na to, że te działania zaowocują zmianą nawyków na
zdrowsze. 
Konkurs potrwa od listopada 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. Będzie polegał na przygotowaniu
przez klasę filmiku lub prezentacji, w której uczniowie przedstawią, w jaki sposób dbali przez ten
czas o swoje zdrowie. Druga część konkursu to wymyślenie hasła, nazwy dla konkursu. Spośród
podanych  propozycji wybierzemy hasło-nazwę naszego przedsięwzięcia. Propozycje haseł należy
oddać do 10 listopada. 
Bardzo liczymy na duże zaangażowanie. Bądźmy zdrowi! 

Marta Bloch

Lista konkursów dostępna na

naszej stronie internetowej:

http://sp1piastow.pl/konkursy/

Na początku listopada podsumowaliśmy klasowy ranking czytelnictwa. 
Aktywność naszych czytelników bardzo nas zaskoczyła, zwłaszcza że po
książki sięgali nie tylko stali bywalcy biblioteki, ale też uczniowie, których
trudno zachęcić do czytania. Jednak odrobina zdrowej rywalizacji
nikomu nie zaszkodziła, a uczniowie wciąż sprawdzali wyniki na tablicy
przed biblioteką i motywowali się wzajemnie do czytania. Ostatecznie po
zaciętej walce wyróżnione zostały 3 klasy – zwycięzcy w trzech
kategoriach:
klasy 1-3 – KLASA 1B, klasy 4-6 – KLASA 4B, klasy 7-8 – KLASA 8C

Magdalena Tarabasz

http://sp1piastow.pl/konkursy/


9

Najlepszy wynik w szkolnym Quizie zdobyła klasa 5a.
W konkurencjach indywidualnych mistrzami okazali
się: Radosław Burda z klasy 4c, Bartosz Burda z 4c,
Ryszard Kłosak z 5b, Denys Syvak z 8d i Dominik Run
z klasy 4a.
W naszej szkole jak zawsze podczas obchodów
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było dużo
emocji związanych w z rywalizacją, dużo śmiechu,
dobrej zabawy, a przede wszystkim liczenia
doskonalącego umiejętność mnożenia i dzielenia
liczb.

Renata Pietrzak

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

7 października 2022 roku obchodziliśmy XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przez cały tydzień
w Jedyneczce królowało mnożenie i dzielenie. Uczniowie pięknie i pomysłowo udekorowali szkolne
gazetki plakatami przybliżającymi naukę tabliczki mnożenia. Wykorzystali rymy, kolory,
różnorodną technikę; jak zawsze wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. W sali
gimnastycznej, podczas aktywnych przerw, można było połączyć matematykę ze sportem 
w konkurencjach indywidualnych. Konkurencje grupowe odbywały się w klasach i w holu głównym.
Wspaniałą atmosferę stworzyli wolontariusze z klasy 8a i 8c, którzy życzliwie i zachęcająco
przeprowadzali poszczególne konkurencje i skrupulatnie zliczali punkty.
Wspólnej zabawie towarzyszyły Karty Grabowskiego oraz rekwizyty i gry przygotowane przez
uczniów. W każdej klasie IV-VIII przeprowadzono Quiz.

Zespół Integracji i Specjalistów rozpoczął nowy rok szkolny dużą liczbą działań profilaktyczno-
edukacyjnych. Tegoroczny  Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji obchodziliśmy pod hasłem
„Przełamujemy bariery”. Uczniowie podczas zajęć wykorzystywali specjalnie przygotowane na tę
okazję autorskie scenariusze, których punktem wyjścia były bajki terapeutyczne, gdzie poruszane były
treści związane z różnego rodzaju trudnościami doświadczanymi przez osoby niepełnosprawne.  Miło
nam również poinformować, że nasza szkoła brała aktywny udział w programie społecznym „Szkoła 
z innowacją” Polskiego Towarzystwa Dysleksji: „Jesteśmy różni, uczymy się razem” i otrzymała 
w związku z tym certyfikat. Zapraszamy także do naszego biuletynu terapeutycznego „Twardy orzech
do zgryzienia”, gdzie nasi specjaliści zamieścili szereg ciekawych artykułów. Podczas Europejskiego
Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły przypomnieli sobie zasady udzielania
pierwszej pomocy. Ten dzień miał na celu zwrócenie wszystkim uwagi, jak ważna jest umiejętność
udzielania pomocy, a co za tym idzie ratowania życia drugiego człowieka. Uczniowie brali też udział 
w akcji "Zdrowy skok w nowy rok". Z ogromnym zaangażowaniem zdobywali punkty w kategoriach:
woda, owoce, warzywa i ćwiczenia fizyczne. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w realizacji
wszystkich zadań. W ostatnim tygodniu października specjaliści oraz chętni rodzice uczestniczyli 
w szkoleniu „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia
psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym”. 
Zapraszamy do śledzenia dalszych działań naszego zespołu.

Alina Lewczuk

ZESPÓŁ INTEGRACJI I  SPECJALISTÓW
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W ramach programu przeprowadzono następujące
działania:
- udział w obchodach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA
ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
- szkolenia dla nauczycieli pt.: Jak wspierać uczniów 
z dysleksją. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i możliwości psychofizycznych uczniów
- publikacja na stronie internetowej szkoły zawierająca
informacje i porady dla rodziców „Twardy orzech do
zgryzienia. Biuletyn terapeutyczny specjalistów ze
Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Piastowie” 
- udział w akcji  Cała Polska czyta na głos oraz  
w innych akcjach czytelniczych
-  prezentowanie przez naszych uczniów  talentów
plastycznych, sportowych, muzycznych podczas
Tygodnia talentów i pasji, który odbywa się w SP1
każdego roku w maju. 

Sabina Furmańska

PIASTOWSKA JEDYNKA SZKOŁĄ Z INNOWACJĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
„JESTEŚMY RÓŻNI,  UCZYMY SIĘ RAZEM”

Miło nam poinformować, że nasza placówka w roku szkolnym 2021/2022 wzięła udział w programie
społecznym Szkoła z innowacją Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Jesteśmy różni, uczymy się
razem” i otrzymała certyfikat poświadczający udział w tym przedsięwzięciu. Szkolnymi
Koordynatorkami Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej były terapeutki pedagogiczne: Sabina
Furmańska i Sylwia Wawrzyńska. 

NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
SKŁAD

SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

2022/2023

26 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Szkolnego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne
wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru
swoich przedstawicieli na cały rok szkolny. Nasza szkoła dołączyła do
programu Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła demokracji -
Samorządy mają głos 2022. Kandydaci ubiegający się o funkcję 
w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program na plakatach
wyborczych. Nie zabrakło chwytliwych postulatów: dzień bez pytania
czy większa liczba dyskotek. Nad przebiegiem wyborów czuwała
komisja, w skład której wchodzili uczniowie oraz nauczyciele-
opiekunowie SU. To na nich spoczywała odpowiedzialność za
prawidłową organizację  i zachowanie tajności głosowania. Każdy
uczeń z klas IV-VIII mógł oddać jeden głos na przygotowanych
kartach wyborczych. Oddano 187 głosów, w tym 4 nieważne. 
Wszystkim uczniom dziękujemy za oddanie głosu, a nowo
wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na
rzecz szkoły oraz społeczności.

Marta Szymaniak

Przewodnicząca: 
 

Lena Augustyńska (8d) 
 

Zastępcy:
 

Oliwia Kacprzak (8d) 
Julia Gładka (8d) 

Michał Zakrzewski (8b)
 
 



EUROPEJSKI TYDZIEŃ DYSLEKSJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywały się w dniach 3-9
października pod hasłem "Przełamujemy bariery".
8 października, zgodnie z ustaleniami Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, to Dzień Świadomości
Dysleksji. W naszej szkole jak co roku obchodziliśmy to wydarzenie. Na zajęciach terapii
pedagogicznej, nazywanych również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi czy też reedukacją,
mówiliśmy o sławnych dyslektykach, do grona których zaliczali się m.in.: Leonardo da Vinci,
Vincent van Gogh, Adam Mickiewicz, Walt Disney, Hans Christian Andersen. Potem uczniowie
rozwiązywali zagadki z quizu „Zgadnij, kto to?”.
Dzieci z zerówki słuchały baśni Andersena i kolorowały ilustracje. W holu naszej szkoły pojawiła się
gazetka poświęcona obchodom Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Natomiast
nauczyciele wychowawcy klas 0-8 przeprowadzili zajęcia wychowawcze poświęcone przełamywaniu
barier, wykorzystując specjalnie przygotowane na tę okazję autorskie scenariusze. Punktem wyjścia
do zajęć były bajki terapeutyczne mówiące o trudnościach doświadczanych przez osoby
niepełnosprawne. Włączyliśmy się również aktywnie w obchody Nocy Bibliotek, podczas których
także osoby z dysleksją podjęły próby pisarskie przy tworzeniu wierszy.

Sabina Furmańska i Sylwia Wawrzyńska 

1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich
Świętych. W naszej szkole również świętowaliśmy.
Uczniowie wykonali portrety swoich ulubionych świętych,
które ozdobiły szkolny korytarz. Uczniowie klasy 8b
przygotowali także krótkie wystąpienie objaśniające
znaczenie nadchodzących świąt. Przypomnieli nam, jak
ważne jest odwiedzanie grobów naszych bliskich zmarłych
oraz tych, którzy walczyli za naszą wolność. Zaprosiliśmy
także stypendystów z Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Młodzi ludzie opowiedzieli nam o działaniach fundacji na
rzecz uzdolnionej młodzieży oraz przybliżyli sylwetkę Jana
Pawła II. Na koniec uczniowie uczestniczyli w małym quizie
z wiedzy dotyczącej życia tego świętego. Spotkanie
zakończyło się odśpiewaniem "Barki"- ulubionej pieśni św.
Jana Pawła II.

Marta Bloch
Sylwia Wawrzyńska 
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"TAKI DUŻY,  TAKI MAŁY,  MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ"
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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.
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Lektury to obowiązkowy element edukacji polonistycznej. Nauczyciele szukają atrakcyjnych dla
uczniów sposobów ich poznawania. Wiadomo, że aby coś dobrze poznać, trzeba zaangażować
emocje, np. „przyłożyć” losy bohaterów do własnego życia. Służą temu gry edukacyjne, wcielanie się
w postacie z książek, dyskusje na temat motywów ich działania. Dobrym sposobem przeżycia
lektury jest też wędrówka śladami bohaterów. 
Taki był zamysł wycieczki przygotowanej w tym roku dla uczniów klas siódmych i ósmych. Przez
cały dzień kolejne klasy wędrowały po Warszawie szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”. Przed
wycieczką uczestnicy zapoznali się z realiami życia w okupowanym mieście dzięki prezentacjom
przygotowanym przez kolegów. Także podczas zwiedzania wybranych miejsc to uczniowie pełnili
rolę przewodników. Odwiedziliśmy m.in. Liceum im. Stefana Batorego, okolice pomników Lotnika 
i Kopernika, katownię gestapo w alei Szucha, okolice Arsenału, więzienie na Pawiaku. Znalezienie się
w miejscach, w których żyli i działali, ale także cierpieli i ginęli bohaterowie opowieści Aleksandra
Kamińskiego, dało uczniom możliwość nie tylko poznania, ale i przeżycia ich losów. 
Trasa wycieczki kończyła się na Powązkach Wojskowych, gdzie uczniowie zapalili znicze na grobach
bohaterów książki oraz uczcili ich pamięć minutą ciszy.
To wydarzenie zostało w pamięci uczniów, co potwierdzają nasze kolejne działania edukacyjne.
Warto zatem, już nie ze szkołą, ale całkiem prywatnie wybrać się z dziećmi na taką albo podobną
wycieczkę. Niech mają okazję stać się dla Państwa przewodnikami. Może to będzie dobry moment,
żeby porozmawiać z nimi o poważnych sprawach.
 
Anna Kowalczyk

SZLAKIEM BOHATERÓW „KAMIENI NA SZANIEC”

http://sp1piastow.pl/
https://www.facebook.com/sp1piastow

