
Sukcesy uczniów w konkursach  

• Do drugiego etapu Konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty awansowali: Malwina Szmiłyk (6a) z języka polskiego 

i Michał Rokita (7a) z języka angielskiego.  

• W XII Starachowickim Konkursie Twórczości Literackiej pod hasłem        

„Rodzino, stań się tym, czym jesteś!” Lena Szymczak (2 a) otrzymała tytuł 

Laureata. Wyróżniono również prace: Hanny Zwierz (5b), Aleksandry 

Piotrowskiej (3b) oraz Weroniki Adamus (3b). 

• XIV Międzyszkolny Konkurs Poetyckiej Twórczości Dziecięcej dla klas  

I – III szkół podstawowych zakończył się nagrodzeniem Leny Szymczak 

(2a), która zajęła 1. miejsce i Macieja Kucharczyka (3b) – 2. miejsce. 

Wyróżnienie otrzymali: Amelia Giemza (3a) i Krzysztof Kucharczyk (3b).  

• I Szkolny Multimedialny Kwiz Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych 

zakończył się następująco: 1. miejsce –Malwina Szmiłyk (6a), 

2. miejsce- Karolina Warszawa (6a), 3. miejsce – Michał Rokita (7a). 

 

Sukcesy w zawodach sportowych 

• Dziewczęta z naszej szkoły zostały wicemistrzyniami Starachowic w tenisie 

stołowym. Skład zespołu: Marta Górniak (5b), Wiktoria Cygan (5b). 

Martyna Jakubowska (5b). Indywidualnie Marta Górniak zajęła 3. 

miejsce oraz otrzymała nagrodę specjalną fair play, przyznaną przez 

sędziów i organizatorów turnieju za wzorową postawę podczas rywalizacji. 

Marta zwróciła uwagę sędziemu, że przyznany jej punkt należy się 

przeciwniczce. Martyna Jakubowska zajęła 4. miejsce. 

• Przemysław Nowak (6b) i Jakub Pengielski (6b) zajęli 3. miejsce  

w klasyfikacji drużynowej w mistrzostwach Starachowic w tenisie stołowym 

chłopców. Ponadto Przemek zajął indywidualnie 4. miejsce. 

• W powiatowych zawodach w sztafetowych biegach przełajowych naszą 

szkołę reprezentowały dwie drużyny: męska i żeńska. Dziewczęta wystąpiły 

w składzie: Dominika Mazur, Martyna Jakubowska, Julia Kutyła, 

Wiktoria Cygan, Julia Biskup, Emilia Krawec, Amelia Świercz,  

Joanna Walendzik, Dominika Adamus, Laura Niewczas,  

Karolina Warszawa i Nikola Kwiatkowska. Skład drużyny chłopców: 

Filip Nowak, Miłosz Półtorak, Daniel Dróżdż, Maciej Grudzień,  

Szymon Wawrowski, Piotr Walkiewicz, Alan Wąsik, Bartosz Gawlik, 

Gabriel Sadrak, Hubert Pomorski i Przemysław Nowak. Obie nasze 

reprezentacje zajęły 3. miejsce. Warto dodać, że najpierw drużyny zostały 

wicemistrzami Starachowic. 

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła” 2015 r. 

Szkoła w ruchu 2014r. 

Szkoła Odkrywców Talentów 2014 r. 

„Lider Ekologii 2010r.” 

Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” 2009r. 

Certyfikat „Szkoła Europejska” 2006 r. 

Certyfikat „Szkoła z klasą” 2003 r. 
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Wesołych Świąt! 
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia,  

wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,  
nutą śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc,  

bliskością, pokojem i radością 
                 życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
 

Informacje szkolne 

• Przerwa świąteczna w tym roku trwa od 23.12.2017 r. do 2.01.2018 r., zatem 

wracamy do szkoły 3 stycznia. 

• Od 1 grudnia obowiązuje nowy Statut Szkoły. Ten najważniejszy dokument 

regulujący pracę szkoły należało zmienić z powodu reformy oświaty. Z jego 

treścią można zapoznać się na stronie internetowej:www.sp1starachowice.pl 

w zakładce Dokumenty. 

• W grudniu w naszej szkole odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Obserwacji 

poddane były oddziały przedszkolne. Wizytatorzy zwracali uwagę na to,  

czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej oraz czy kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne. Obserwowali zajęcia z dziećmi, rozmawiali także z dyrekcją 

szkoły, nauczycielami oraz rodzicami. Ewaluacja przebiegła prawidłowo, 

 a raport z jej wyników ukaże się w późniejszym terminie.  

• Rozmawiajcie Państwo z dziećmi na temat bezpieczeństwa w internecie! 

Jesteśmy przekonani, że edukacja w tym zakresie może w znacznym stopniu 

przyczynić się do zmniejszenia skali przemocy wobec najmłodszych. 

Dlatego chcemy, aby rodzice więcej wiedzieli o problemie cyberprzemocy, 

potrafili reagować i zwiększali swoje kompetencje, by być jak najlepszym 

wsparciem dla swoich dzieci. Wiele informacji i porad znaleźć można pod 

adresem: www.cyfrowobezpieczni.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.fdds.pl  

oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Pedagog. 

Oto 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania  

z internetu przez dzieci: 

1. Odkrywaj internet razem z dzieckiem. Spróbujcie wspólnie znaleźć 

strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie 

listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis 

internetowy-www.sieciaki.pl) 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w internecie. 

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem 

nowych znajomości. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym  

w Sieci ani wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. Rozmawiaj  

o zagrożeniach czyhających w internecie i sposobach ich unikania. 

3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania  

z osobami poznanymi w Sieci. 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich 

prywatnych danych. 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych 

w Sieci. Wiele dzieci używa internetu w celu rozwinięcia swoich 

zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali 

internauci powinni jednak być świadomi, że nie wszystkie znalezione  

w Sieci informacje są wiarygodne. Warto weryfikować znalezione treści, 

korzystając z innych źródeł, np. encyklopedii i słowników. 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci 

przypadkowo znajdują strony adresowane do dorosłych. Bywa, że w 

obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, aby dziecko 

Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze, kiedy 

poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do 

Ciebie zwrócić. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ- Kodeksem Dobrego Zachowania 

w Internecie. Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania.  

W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w internecie 

obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać 

odpowiedniego słownictwa. 

9. Poznaj sposoby korzystania z internetu przez Twoje dziecko. 

Przyjrzyj się, jakie strony lubi oglądać, z jakich portali 

społecznościowych korzysta i jak zachowuje się w Sieci. 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony internetu przeważają nad tymi 

negatywnymi. 

http://www.sp1starachowice.pl/
http://www.cyfrowobezpieczni.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.fdds.pl/

