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Z notatnika pedagoga
Analiza ankiety na temat bezpieczeństwa przeprowadzonej wśród uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół w Pępowie
Ankietę wypełniło 459 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, co stanowi 92,2%
uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.
Pytanie1. Czy lubisz chodzić do swojej szkoły?
Odpowiedzi : tak – 308 uczniów czyli 67%, nie – 150 uczniów czyli 33%

nie
33%
tak
67%

Pytanie 2. Czy czujesz się w niej bezpiecznie?
tak – 347 uczniów tj. 76%, nie – 102 uczniów, tj. 22%

nie
22%
tak
78%

Pytanie 3. Czy w tym toku szkolnym spotkała Cię w szkole przykrość?
tak – 85 uczniów, tj.19%, nie – 870 uczniów, tj. 81%
Pytanie 4. Czy byłaś/byłeś świadkiem przykrego zdarzenia w szkole?
tak – 124 uczniów, tj. 27%, nie – 335 uczniów, tj. 73%

tak
27%
nie
73%
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Pytanie 5. Czy w szkole są miejsca, gdzie dochodzi do przemocy? Wymień, jakie:
-

toalety, schody w czasie przerwy, korytarz, szatnie, parking autobusowy, hol,
stołówka, obok wiaty, za garażem, kolejka do sklepiku, autobus.

Pytanie 6. W jakim stopniu szkoła gwarantuje Ci bezpieczeństwo? Wystaw szkole ocenę.
Ocena dla szkoły

Liczba uczniów wystawiających

Udział procentowy

dana ocenę

uczniów

6

61

13%

5

133

29%

4

133

29%

3

90

20%

2

20

4%

1

22

5%

1

2

6
3
5

4

95% uczniów ocenia szkołę pozytywnie.
Pytanie 7. Co na pewno chciałbyś zmienić w swojej szkole, aby czuć się bezpiecznie?
-

usuwać ze szkoły niegrzecznych uczniów,

-

wprowadzić surowe kary dla tych, którzy rozrabiają i biją innych,

-

wprowadzić wszędzie monitoring, również w toaletach,

-

wprowadzić mundurki,

-

karać gimnazjalistów za wchodzenie na teren szkoły podstawowej,

-

wprowadzić dyżur na schodach,

-

odizolować uczniów, którzy są agresywni.
Opracowała: Alina Olejniczak
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PODARUJMY KASI SŁOŃCE
Kasia Pospiech ma 10 lat. Uczęszcza do III klasy w
Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Pępowie. Jest serdeczną, wrażliwą i bardzo
mądrą uczennicą. Niestety ma chorą nóżkę. Przyczyną tego
nieszczęścia była wysoka gorączka, którą dostała w drugiej
dobie życia. Lekarzom udało się zbić temperaturę, jednak
po jakimś czasie okazało
się że dziewczynka ma
zwichnięty
staw biodrowy. Zalecono szerokie pieluszkowanie, które nie pomogło. Szczegółowe badania
wykazały, że ma ubytek kości biodrowej.
Aby Kasia mogła normalnie funkcjonować, potrzebna jej jest endoproteza. Chora
nóżka jest chudsza i krótsza o 4 centymetry, a dodatkowo cierpi na tym kręgosłup. Ortopedzi
z poznańskiej kliniki zaproponowali operację skrócenia zdrowej nogi. Nie wiadomo jeszcze,
kiedy zabieg się odbędzie, gdyż dziewczynka cały czas rośnie, a wraz z nią - nóżki.
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje endoprotezy, lecz ich jakość nie jest zadowalająca.
Sfinansowanie operacji jest bardzo kosztowne. Poza tym, nie skończy się na jednej, Kasia
będzie musiała mieć ich kilka, a potem czeka ją rehabilitacja. Dyrektor Zespołu Szkół w
Pępowie – Krystyna Klepacka, wyszła z propozycją pomocy, a Rada Rodziców udostępniła
swoje konto. Dziewczynka ma też swoje konto w Fundacji, która będzie je udostępniać aż do
czasu operacji.
Podarujmy dziewczynce słońce, okażmy serce, wpłacając dowolną kwotę pieniężną na
konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Pępowie.
Nr konta: 06 8678 0005 0040 0431 4279 0002 (z dopiskiem: dla Kasi Pospiech).
Przekażmy 1 % swojego odprowadzonego podatku na adres:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Kościelna 11
64 – 100 Leszno
Nr konta: BZ WBK/O Leszno 02 1090 1245 0000 0000 2401 1602
tytułem: „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego” (Pospiech Kasia)
Rodzice Kasi składają wyrazy największej wdzięczności Darczyńcom, którzy do tej
pory pomogli. Dzięki nim dziewczynka ma szansę na poprawę zdrowia, a tym samym na
szczęśliwszą przyszłość.
Nie bądźmy obojętni wobec dzieci! Bez naszej troski ich szanse na powrót do
zdrowia są znikome. Papież Jan Paweł II apelował: „Ratujmy dzieci, aby uratować nadzieję
ludzkości”.
Wychowawca kl. III
z Zespołu Szkół w Pępowie
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UDZIAŁ SZKOŁY W OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
„Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”.
Szkoła przyłączyła się do gminnych obchodów Święta Niepodległości i 88. Rocznicy
Powstania Wielkopolskiego. Program rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym
o godz.18.00. Następnie uczestnicy patriotycznej uroczystości przeszli pod pępowski pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie odbyła się manifestacja.
Drogę ze świątyni w kierunku pomnika wypełnił korowód świetlny, utworzony przez
uczniów niosących zapalone znicze.
Pamięć poległych bohaterów uczciliśmy modlitwą, złożeniem wiązanek i zapaleniem
zniczy nie tylko pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w centrum Pępowa, ale też
pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu.
Część artystyczna odbyła się w holu gimnazjum. Miała charakter patriotycznego
montażu słowno- muzycznego, poświęconego bohaterom z 1918 roku oraz nowemu
patronowi naszej szkoły - Janowi Pawłowi II- wielkiemu Polakowi.

POZNAŃSKI CZERWIEC 1956
6 listopada br. uczniowie naszego Zespołu Szkół mieli okazję uczestniczyć w
niecodziennej lekcji historii, bo z udziałem bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956: p. Zofii
Bartoszewskiej i p. Bohdana Zaremby, mieszkańców Poznania. Spotkanie zorganizowała
nauczycielka historii w gimnazjum i opiekun Koła Teatralnego - p.Mirosława Bigaj.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali wspomnień byłej pielęgniarki ze szpitala
przy ulicy Raszei, do którego przed pięćdziesięcioma laty napływali ranni bohaterowie
dramatycznych, poznańskich wydarzeń. Goście odpowiadali na pytania gimnazjalistów,
opowiadali o uroczystościach rocznicowych na Węgrzech, pokazywali zdjęcia. Przekazali
szkole pamiątkowy medal i książki opisujące wydarzenia w Poznaniu.
Dwugodzinne spotkanie minęło bardzo szybko. Gimnazjaliści uznali, że łatwiej im
będzie zapamiętać wiadomości przekazane przez naocznych świadków i uczestników
wydarzeń niż przeczytane z książki.
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Pani Zofia Bartoszewska i p.Bohdan Zaremba przekazali uczniom prawdę
o dramatycznych poznańskich wydarzeniach z roku 1956.

Pamiątkowy medal, wydany z okazji 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca,
trafił do naszej szkoły.
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ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE W ZESPOLE SZKÓŁ W PĘPOWIE

Prezentacja przygotowanych utworów..

Emocje na szczęście nie zagłuszyły
satysfakcji dzieci z racji występów.

Komisja miała ciężki orzech do zgryzienia.

14 listopada 2006roku w Zespole Szkół w Pępowie odbyły się eliminacje do gminnego
etapu konkursu „ Śpiewać każdy może...”. Podobnie jak w roku ubiegłym , zgłosiło się wielu
wspaniałych wokalistów, którzy poświęcili wiele godzin na przygotowania do prezentacji
przed jury, w skład którego weszli: Alina Nowacka, Zuzanna Neuhoff- Ley, Agata Biernacka
i Jacek Śląski.
Podczas występów na twarzach dzieci gościły wspaniałe uśmiechy, co jest dowodem
na to, że dla naszych artystów najważniejsza jest radość, jaka dają swoim śpiewem
publiczności, a nie tylko zdobyte miejsce.
Panie, które pracowały nad przygotowaniem występujących, mogą być dumne ze
swoich podopiecznych.
Dzieciom gratulujemy talentu i odwagi. Wraz z małymi artystami zapraszamy do
udziału w kolejnym etapie konkursu.
Alina Nowacka
Zuzanna Neuhoff- Ley
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SPOTKANIE Z JESIENIĄ

Realizując nowoczesny program edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujemy różne
małe formy teatralne – jedną z nich jest inscenizacja.
Uczniowie zerówek pod kierunkiem wychowawczyń, przygotowali program
artystyczny dla klas I-III, podsumowujący wiadomości o jesieni. Wszyscy świetnie się bawili.
Nie brakowało chętnych do wykonania zadań utrwalających i przybliżających dzieciom
zdobytą wiedzę przyrodniczą.
Nasi wychowankowie mimo, iż uczniami są dopiero od trzech miesięcy, już dzisiaj
potrafią współpracować w zespole. Stanowią grupę przyjaciół. Obok radości z sukcesu
poznali trud tworzenia. Stopniowo uczą się pokonywania własnych oporów, skrępowania,
strachu i tremy.
Przygotowanie inscenizacji daje wiele satysfakcji, a uczniom pomaga w nauce,
ponieważ występy na scenie są jedną z form wszechstronnego uaktywniania. Kształcą
wyobraźnię plastyczną, pobudzają twórczą aktywność dziecka, wzbogacają sferę jego przeżyć
oraz pomagają w kształtowaniu podstawowych nawyków społecznego współżycia. Są
źródłem cudownych, niezapomnianych wrażeń i wspomnień zarówno dla dzieci jak i dla
nauczycieli.
Małgorzata Andrzejewska
Jolanta Durczewska

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
Dnia 22.12.2006r. w naszej szkole został przedstawiony program artystyczny
pt. Międzynarodowa wigilia. Niestety, nie mieliśmy gości z innych państw, ale uczniowie
przez chwilę poczuli się obcokrajowcami i opowiedzieli nam o międzynarodowych
zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich była
czarownica Befane, która we Włoszech niegrzecznym dzieciom daje węgielki, a grzeczne
obdarowuje prezentami. Okazało się, że Grecy nie mają choinki, a jej miejsce zajmuje
kolorowo przyozdobiony statek, który jest najważniejszym symbolem Świąt Bożego
Narodzenia w tym kraju. Opowieści o tradycjach i zwyczajach były przeplatane kolędami
śpiewanymi przez zespół Remedium. Nie zabrakło również kolędy śpiewanej w języku
angielskim.
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„Międzynarodowa Wigilia” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej .

Wystawa najpiękniejszych choinek wykonanych przez uczniów klas II SP

KONKURS PLASTYCZNY NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Większość z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożego Narodzenia bez choinki, która uważana
jest za symbol życia i nadziei. Zwyczaj ubierania zielonego drzewka stał się naszą polską
tradycją. Zdobiono
je różnymi, własnoręcznie wykonanymi ozdobami. W celu
popularyzowania zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób na bożonarodzeniową
choinkę, stworzono dzieciom w naszej szkole taką możliwość.
9
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Dnia 06.12.2006r. została przeprowadzona II edycja konkursu plastycznego pt.;
,,Ozdoba choinkowa” dla uczniów zerówki oraz klas I-III, przygotowana przez opiekuna Koła
Plastycznego w nauczaniu zintegrowanym. W tym roku głównym tematem prac był
,,dzwoneczek”.

W konkursie wzięło udział 146 uczniów. Komisja w składzie:
członkowie: pedagog szkolny i logopeda mgr A. Olejniczak,
przew.: wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego – mgr C. Krajka
nauczyciel bibliotekarz - mgr B. Kaźmierczak
przyznała nagrody i wyróżnienia .
Nagrodzeni uczniowie:
Laureaci z klasy ,,0”a: Michał Andrzejewski, Kacper Gubański, Filip Dudka,Martyna Cieplik,
Paulina Wojciechowska.
Laureaci z klasy,,0” b: Anna Mehr, Wiktoria Puślednik, Karolina Urbaniak,
Krzysztof Małecki, Natalia Kołodziejczak.
Laureaci z kl. I a: Eryk Andrzejewski, Rafał Kapała, Milena Wencel, Anna Klupś
Nikola Sudolska.
Laureaci z kl. I b: Mateusz Chudy, Magdalena Matuszak, Julia Krzyżoszczak,
Hubert Sworowski,
Laureaci z kl. II a: Dagmara Piotrowiak, Dominika Sierota, Wojciech Marciniak,
Kacper Przewoźny, Monika Markowska.
Laureaci z kl. II b: Paulina Chlebowska, Kacper Pieprzyk, Patryk Gruszka,
Damian Marciniak, Jan Krajka.
Laureaci z kl. III a: Marta Rzepka, Zuzanna Łyszczak, Ola Matuszewska,
Artur Jarczewski, Szymon Cichowlas.
Laureaci z kl. III b: Agnieszka Waleńska, Łukasz Wawrzyniak, Zuzanna Poślednik,
Marek Nowacki, Vanessa Dańczak.
Wyróżnienia: Michalina Twardowska, Aleksander Andrzejak, Aleksandra Kaczmarek,
Natalia Karczmarek, Karol Nowacki.
Wymienieni uczniowie na apelu szkolnym otrzymali nagrody rzeczowe, a dla
wszystkich uczestników konkursu była słodka niespodzianka. Różnorodne prace zdobiły
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świąteczną wystawę na parterze, a najpiękniejsze dzwoneczki znalazły się wśród
pachnących, iglastych gałązek na choince. W ten sposób zapanowała szkolno – rodzinna,
niepowtarzalna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia.
Urszula Latuszek

NOWE PRZYGODY PLASTUSIA
14 grudnia 2006 roku uczniowie klasy I a, II b oraz ,,0 a” i ,,0 b” wzięli udział w spotkaniu
edukacyjnym pt.: ,,Nowe przygody Plastusia”, które odbyło się w Krobi w kinie
,,Szarotka”. Przedstawienie przygotowali aktorzy z Narodowego Teatru Edukacji im.
Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Była to dalsza część przygód uroczego ludzika z plasteliny, którego znamy
z książki Marii Kownackiej pt. "Plastusiowy pamiętnik". Mały bohater, bardzo popularny
wśród dzieci, doskonale przekazuje pierwsze doświadczenia
i wzruszenia ze szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest tylko obserwatorem przygód
uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku małej Tosi i jej kolegom w
dostosowywaniu się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania
cudzej własności. Trudno o lepszą lekturę w młodszym wieku szkolnym.
Efektowna scenografia, olbrzymie rekwizyty, bogate opracowanie muzyczne oraz
wspaniała gra aktorów sprawiły, że spotkanie teatralne dostarczyło miłych wrażeń i
wszystkim bardzo się podobało.
Sympatyczny Plastuś i Tosia zdobyli serca wszystkich dzieci, które nie kryły swoich
emocji głośno klaszcząc i śpiewając.

Efektowna scenografia, olbrzymie rekwizyty oraz wspaniała gra aktorów
w przedstawieniu „Nowe przygody Plastusia”.
Urszula Latuszek
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TA JESIENNA PORA WITA DZIEŃ SENIORA...

Tymi słowami członkowie Koła Wokalno – Tanecznego „Wesołe Nutki” oraz
uczniowie klas Ib i IIIa powitali ponad 200 seniorów, mieszkańców Pępowa. Uroczystość
odbyła się 26 listopada w karczmie u pp. Rybakowskich. Wyjątkowe spotkanie związane było
z ostatnim rokiem urzędowania p.Sołtys Władysławy Andrzejczak, która funkcję swą
pełniła przez 46 lat.
Inspiracją opracowania programu artystycznego był życiorys p.Sołtys. Wiersze,
piosenki, przyśpiewki nierozerwalnie związane były z jej życiem. Opowiadały o dzieciństwie,
szkolnych latach, wejściu w dorosłość. Dominował w nich dowcip i humor, co w wykonaniu
najmłodszych dzieci było bardzo zabawne. Całość uzupełniał taniec regionalny, który był
debiutem uczniów z kl. I b.
Następnie „pałeczkę artystyczną” przejęli członkowie Koła Teatralnego pod opieką
p.M.Bigaj. Żegnani gromkimi oklaskami mali artyści udali się na pyszny poczęstunek.
Rozchodząc się do domów, nie żegnali się z seniorami – znów spotkają się za rok.
Daria Wodniczak
Lidia Machowska

GWIAZDOR U DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ Z NASZEJ GMINY
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ZANIM ZAŚWIECI PIERWSZA GWIAZDKA...
Już na kilka dni przed Wigilią, dzieci specjalnej troski z Zespołu Szkół w Pępowie
mogły poczuć zbliżającą się, niesamowitą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Stało się to za
sprawą szóstego już, wigilijnego spotkania przy choince zorganizowanego dla nich i ich
rodziców.
Wszystko działo się 19 grudnia 2006 roku, w godzinach popołudniowych.
Jak zawsze, zaproszonych gości powitała Elżbieta Andrzejewska, nawiązując w swoim
krótkim wystąpieniu do bogatej, polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Następnie nasi
podopieczni, ich rodzice i organizatorzy obejrzeli Jasełka i wysłuchali kolęd w wykonaniu
uczniów klasy 5b.
Po części artystycznej, do świątecznie udekorowanej sali przybył Gwiazdor
i obdarował nasze dzieci pięknymi prezentami. Radości nie było końca.
Gdy już pożegnaliśmy naszego gościa, który wyruszył w dalszą, długą drogę, wszyscy
zgodnie z tradycją zasiedliśmy do pięknie przystrojonego stołu, podzieliliśmy się opłatkiem i
złożyliśmy sobie życzenia. W dobrym nastroju spędziliśmy ze sobą dużo czasu rozmawiając i
częstując się słodkimi, świątecznymi łakociami.
Przygotowanie tego spotkania wymagało zaangażowania wielu osób, którym jesteśmy
bardzo wdzięczni i którym składamy piękne podziękowanie. Dziękujemy oczywiście
sponsorom Wigilijnego Spotkania dla dzieci specjalnej troski czyli Urzędowi Gminy z
panem Wójtem na czele oraz państwu Justynie i Maciejowi Waszak.
Dziękujemy też p. Marii Tomczak i uczniom klasy 5b: Karolinie Wachowiak,
Jagodzie Sobótce, Marysi Kempie, Anecie Grzelewskiej, Filipowi Kempie, Jakubowi Ptak,
Pawłowi Wabińskiemu, Wojtkowi Waleńskiemu i Damianowi Wolniak za przygotowanie
świątecznego programu artystycznego oraz osobom, które pomogły nam przygotować salę do
uroczystości i posprzątać po jej zakończeniu: p. M.Ciążyńskiej, p. E.Waleńskiej oraz paniom
kucharkom K.Waleńskiej i M.Śląskiej.
Elżbieta i Paweł Andrzejewscy
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WIGILIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Każdy może zostać Świętym Mikołajem ,
To jest prawda prostsza niż się zdaje,
Byle tylko duże serca pomyślały,
Kiedy gwiazdka błyśnie o serduszkach małych...
W ostatnią niedzielę adwentu dziewczęta z Koła Wokalnego, choć przecież same nie
są dorosłe, to innym dały trochę świątecznego ciepła. Z wielką radością wystąpiły dla dzieci
niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „Kasia”. Zaniosły im kolędę i uśmiech. Zaśpiewały
dla nich i z nimi.

W zagrodzie agroturystycznej było miło.

Święty Mikołaj przyjechał końmi.
Te kilka chwil przy wigilijnym stole, przy unoszącym się wszędzie zapachu
siana, przy odgłosach kopyt koni, które przywiozły Świętego Mikołaja, pozwoliły nam
upewnić się w przekonaniu, że inny nie znaczy gorszy, ale na pewno potrzebujący dużo ciepła
i miłości.
Alina Nowacka
Zuzanna Neuhoff-Ley
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UDZIAŁ W BIEGU SYLWESTROWYM W TRZEBNICY
Startem w XXII Międzynarodowym Biegu Sylwestrowym w Trzebnicy zakończyli
rok młodzi sportowcy. Na starcie stanęła trójka najlepszych średniodystansowców z Zespołu
Szkół. Najlepiej spisała się Marta Norman, zajmując piąte miejsce. Szósty w doborowej
stawce był Mateusz Kaźmierczak, a dziewiąty Mateusz Broda.

Marta Norman na ulicach Trzebnicy

Mateusz Kaźmierczak na trasie biegu
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