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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

 

NUMER 68 
ROK SZKOLNY 2012/2013 

 

WYDANIE Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 

 

 

Kończy się lato w przepych bogate 

I zmienia, zmienia piękną swą szatę.  

Drzewa po świeżej, bujnej zieleni  

Wdziewają złote barwy jesieni. 

 

A te radosne barwy jesienne 

Jakże są cudne, chociaż odmienne. 

Złoto, brąz, mosiądz, oliwa 

Tworzą rozkoszne dla oczu dziwa. 

 

Pogodnie, cicho i uroczyście  

Spływają z wolna na ścieżkę liście,  

A gdy śpieszymy do szkoły drogą, 

Raźno szeleszczą, szumią pod nogą. 
 

L. Staff „Jesienne liście” 
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Witajcie w nowym roku szkolnym!  
Życzymy Wam sukcesów w nauce  
i wspaniałych chwil spędzonych  

w szkole. 
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 
2012/2013 

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   

– 3 września 2012 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 grudnia 2012 r.  

3. Ferie zimowe: 

 14 - 27 stycznia 2013 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, 

świętokrzyskie, wielkopolskie; 

 21 stycznia - 3 lutego 2013 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 

 28 stycznia - 10 lutego 2013 r. województwa: mazowieckie, dolnośląskie, opolskie, 

zachodniopomorskie; 

 11 - 24 lutego 2013 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie. 

4. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca - 2 kwietnia 2013 r. 

5. Terminy sprawdzianów przeprowadzanych w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

i gimnazjalnej oraz matur poda dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

6. Koniec roku szkolnego – 28 czerwca 2013 r. 

7. Wakacje – 29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r. 
 

*** 

Bezpieczna droga do szkoły 
 

Pamiętaj: 
 

1. Chodzimy po chodniku, a jeśli go nie ma – poboczem 

drogi. Zawsze poruszamy się lewą stroną drogi, bo widzimy 

nadjeżdżające z przeciwka pojazdy. Zachowujemy się 

rozważnie i ostrożnie 

2. Jeśli poboczem poruszamy się w grupie, idziemy „gęsiego” (jeden za drugim). 

3. Na ubraniu, torbie, plecaku, rowerze umieszczamy elementy odblaskowe – dzięki temu będziemy 

widoczni na drodze.  

4. Przez jezdnię przechodzimy po pasach, jeśli dla pieszych pali się zielone światło. Pamiętaj! Zielone 

światło nie jest gwarancją twojego bezpieczeństwa – upewnij się, że kierowcy zatrzymali się. 

5. Jeżeli chcesz przejść przez jezdnię w miejscu, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, zatrzymaj się 

przed krawędzią chodnika lub pobocza. Popatrz w lewo, w prawo, znowu w lewo. Droga wolna –   

przechodź. 

6. Przez jezdnię przechodź zdecydowanym krokiem! Nie zatrzymuj się, nie cofaj, nie przyspieszaj 

kroku, nie przebiegaj. 

7. Nie wychodź na jezdnię spoza zaparkowanych samochodów,  

autobusów lub innych przeszkód, na zakręcie, przed wzniesieniem. 

8. Jezdnia jest miejscem niebezpiecznym. Nie baw się w jej pobliżu. 
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„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” 
 

Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata”, koordynowana 

i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację 

„Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do 

ludowej wyliczanki, organizatorzy chcą zachęcić do refleksji 

nad stosunkiem do otaczającego nas świata.  

W tym roku akcja „Sprzątanie świata” została 

zaplanowana  na 14 – 16 września. Zatroszczmy się  o lasy, 

łąki i tereny zanieczyszczone przez dzikie wysypiska!  

 

*** 

Szkolne aktualności... 
 

Program eTwinning – Europejska współpraca szkół 
 

W ubiegłym roku szkolnym nauczyciele naszej szkoły zgłosili się do udziału 

w programie eTwinning, którego celem jest łączenie i współpraca szkół w Europie 

za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. 

Uczniowie i nauczyciele z różnych krajów Unii Europejskiej współdziałają, 

wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres 

pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do 

nauki i otwarcia na Europę. 

W kwietniu bieżącego roku pani Agnieszka Kaczorek, nauczycielka naszej szkoły, uczestniczyła 

w Międzynarodowych Warsztatach Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli eTwinning w Göteborgu, 

w Szwecji. Były to pierwsze tego typu warsztaty zorganizowane specjalnie dla nauczycieli szkół 

szpitalnych z całej Europy.  

Szkoły szpitalne działają w prawie wszystkich państwach Unii Europejskiej. Zorganizowane są 

podobnie jak tego typu polskie placówki. Obejmują opieką dzieci czasowo przebywające w szpitalach.  

We Francji nauczyciele tych szkół uczą dzieci, które wyszły ze szpitala, ale nie wróciły jeszcze do swoich 

placówek oświatowych. 

Dzięki nawiązaniu nowych znajomości i wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami ze szkół 

szpitalnych zaistniała możliwość podejmowania wspólnych działań – nasi uczniowie uczestniczyli 

w  ogólnopolskich konkursach plastycznych. Prezentujemy prace laureatów dwóch konkursów:  

 Janusz Korczak – przyjaciel dzieci organizowanego przez Zespół Szkół Przyszpitalnych 

w Wałbrzychu (praca nr 1) 

 „Król Maciuś I” oraz  „Józki, Jaśki i Franki” oczami młodego czytelnika  organizowany 

przez Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie (prace nr 2 i 3). 
 

1.                                            2.                                          3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ola lat 13                                 Patryk lat 7                                                Adam lat 12 

       II miejsce                                 III miejsce                                                 wyróżnienie 
 

Opracowały: Agnieszka Kaczorek i Iwona Kowalczyk 
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Szkolna krzyżówka 
 

     1        

    2         

     3        

 4            

 5            

   6          

   7          

 8            

     9        

     10        

    11         

 
1. Właśnie się skończyły 

2. Trzymasz w nim długopis, ołówek i gumkę 

3. Piszesz na niej kredą 

4. Nosisz w nim podręczniki i zeszyty 

5. Służy do mierzenia, plastikowa lub drewniana 

6. W kratkę lub linię 

7. Chodzi do szkoły 

8. Kolorowe, służą do rysowania 

9. Zdobywasz je w szkole 

10. Siedzisz w niej na lekcji 

11. W pracowni informatycznej 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz L. Staffa „Jesienne liście” 

- materiały ze strony www.naszaziemia.pl 
 

Redakcja: I. Kowalczyk,  M. Lewkowicz, A. Kaczorek 


