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  NNUUMMEERR  9933((11)) 

WRZESIEŃ 
2016 ROK 

  

   

 

W tym numerze gazetki przeczytasz o: 

1. Przywitaniu Nowego Roku Szkolnego 
2016/17 

2. Apelu ekologicznym pod hasłem „Podaj 

dalej – drugie życie odpadów” 

3. Akcji Sprzątania Świata 

4. Wyborze Samorządu Uczniowskiego 

 

PPOONNOOWWNNIIEE  RRAAZZEEMM!!!!!!  
 

1 września nastąpiła inauguracja nowego 

roku szkolnego 2016/17. Uroczystość rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu 

narodowego oraz poświęconej młodzieży, rodzicom 

i nauczycielom Mszy Świętej. 

 

 

Po Mszy Świętej nastąpił apel i głos zabrała 
Pani Dyrektor Beata Nawrot. Serdecznym 
powitaniem Dyrektor Ośrodka objęła uczniów – 

szczególnie klas I, rodziców i całe grono 
pedagogiczne. Przemówienie wypełniały życzenia 

przyjemnej, twórczej i owocnej pracy w bieżącym 

roku szkolnym kończącej się samymi sukcesami 
oraz uśmiechu na twarzy i zadowolenia.  

 

W trakcie uroczystości nastąpiło także 
wręczenie absolwentom klas trzecich dyplomów 

potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych.  

 

Aby przebywanie w szkole było 
przyjemniejsze, w okresie wakacyjnym dokonane 
zostały prace remontowe holu, w którym to 

utworzony został „Kącik Rodzica”. Oczekujący 
rodzice mają do swojej dyspozycji wygodną kanapę, 
fotel oraz możliwość skorzystania z literatury           

i napoi gorących. Wszystkich serdecznie witamy     

i zapraszamy!!! 

 

 

Gazetka szkolna SOSW im. Janusza Korczaka w Radomiu 
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„„PPOODDAAJJ  DDAALLEEJJ  ––  DDRRUUGGIIEE  ŻŻYYCCIIEE  
OODDPPAADDÓÓWW””  

 

 

Z okazji 23 Finału Akcji Sprzątanie Świata 

Polska 2016, w dniu 15 IX 2016 odbył się w naszej 

szkole apel ekologiczny. Akademię przygotowali 

uczniowie klas III C i III K ZSZ zaangażowani w 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. 

Organizatorami i opiekunami uroczystości byli nasi 

nauczyciele, Pani Katarzyna Żurowska oraz Pan 

Grzegorz Cywka.  

Spotkanie podzielone zostało na dwie 

części. W pierwszej, dzięki bogatej w wiedzę, filmy i 

piosenki prezentacji multimedialnej dowiedzieliśmy 

się co to jest segregacja odpadów i na czym polega, 

oraz co oznacza recykling i z jakich etapów się 

składa. Druga część to przedstawienie pt.: GÓRA 

ŚMIECI, w którym uczniowie pokazali praktyczny 

sposób segregowania odpadów.   

 
 

 
 

Po  przedstawieniu odbył się konkurs 

ekologiczny „Segregacja odpadów”, w którym  

uczniowie wygrywali słodycze i gadżety.   

 
 

Na apelu dowiedzieliśmy się, że  80%  

odpadów to przydatne surowce wtórne, których  nie 

powinniśmy wyrzucać do śmietnika,  gdyż  można 

je ponownie użyć. Ponadto, ponowne 

wykorzystanie  tych surowców  pozwala 

zaoszczędzić pieniądze, energię, surowce i nasze 

zdrowie. Segregacja i recykling to jedyny sposób aby 

nie rosła góra szkodliwych dla nas śmieci!  

  

SSEEGGRREEGGUUJJMMYY  OODDPPAADDYY  ––  

PPOODDAARRUUJJMMYY  IIMM  DDRRUUGGIIEE  ŻŻYYCCIIEE!  

Jest to w naszym wspólnym interesie.  
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„„CCLLEEAANN  UUPP  TTHHEE  WWOORRLLDD””  
  

W dniu 16 IX 2016 wolontariusze  naszej 

szkoły uczestniczyli  w ogólnoświatowej akcji 

„Sprzątanie świata”.   

W tegorocznej edycji uczestniczyło 59 

nauczycieli i uczniów z obu naszych szkół,  

organizatorem akcji był opiekun SK LOP 

Grzegorz Cywka. Porządkowaniem objęty został 

teren Leśnictwa Makowiec.  

Śmieci było  dość sporo. Uzbieraliśmy 10 

pełnych worków butelek szklanych, plastikowych 

oraz toreb foliowych, a także cztery zużyte opony 

samochodowe. W  jednej  z plastikowych butelek, 

zadomowiła się mysz, co było powodem do pisków 

i śmiechów dziewcząt - choć nie tylko.  

 
 

Dzięki naszym wolontariuszom, tereny 

leśne  zyskały na wyglądzie.   

 
 

Pogoda była wspaniała, a w lesie powietrze 

było rześkie, więc  nic dziwnego, że jedna z grup 

przewędrowała lasem prawie 10 kilometrów i trzeba 

ich było dowozić  samochodem na miejsce zbiórki.  

Po zakończeniu akcji, Pan leśniczy Piotr 

Lenart przygotował nam ognisko, przy którym 

upiekliśmy sobie kiełbaski i chleb.  

 

 
 

Najedzeni chętnie zasiedliśmy wokół Pani 

Bogusi Ruszewskiej, która  zagrała na gitarze znane 

piosenki. Wspólny śpiew i tańce wprawiły 

wszystkich w dobry humor.  

W wesołych nastrojach pożegnaliśmy 

Panów leśniczych i po wspólnym pamiątkowym 

zdjęciu wróciliśmy do Ośrodka.  

 
 

Organizatorzy złożyli serdeczne 

podziękowania wszystkim nauczycielom oraz 

uczniom biorącym czynny udział w akcji. 
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NNOOWWYY  SSAAMMOORRZZĄĄDD  UUCCZZNNIIOOWWSSKKII  

 

W środę 21 września odbyły się 
demokratyczne wybory do Samorządu 

Uczniowskiego.  

 
Zainteresowanie uczniów widoczne było w 

obecności reprezentantów wszystkich klas, zarówno 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej, jak i Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy. W obecności 

nauczycieli w składzie: Pani Ewa Radomska, Pani 

Izabela Solecka-Siara, Pani Anna Mazurkiewicz, 

odbyło się głosowanie. Wynikiem głosowania, 

nowy Samorząd Uczniowski tworzą i reprezentują 
następujący wybrani: 

1. Przewodnicząca – M. Filiszkiewicz 

2. Z-ca przewodniczącej – A. Ćwiek 

3. Z-ca przewodniczącej – J. Gutkowski 

4. Sekretarz – K. Błasińska 

 

SSEERRDDEECCZZNNIIEE  GGRRAATTUULLUUJJEEMMYY  NNOOWWOO  

WWYYBBRRAANNYYMM!!!!!!  
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DOWCIPY 
  

--  PPuukk,,  ppuukk!!  
--  KKttoo  ttaamm??  

--  MMaatteemmaattyykkaa..  
--  SSaammaa??  

--  NNiiee,,  zz  zzaaggrroożżeenniieemm..  
  
  

PPrrzzeedd  sspprraawwddzziiaanneemm  uucczzeeńń  ppyyttaa  
uucczznniiaa::    

--  TTyy!!  PPoowwttaarrzzaałłeeśś  ccoośś??    
--  TTaa..    

--  AA  ccoo??    
--  BBęęddzziiee  ddoobbrrzzee,,  bbęęddzziiee  ddoobbrrzzee!!  

  

  

NNaauucczzyycciieell  nnaappiissaałł  ww  ddzziieennnniicczzkkuu  

uucczzeennnniiccyy::  

--  PPaańńsskkaa  ccóórrkkaa  ZZoossiiaa  jjeesstt  nniieezznnoośśnnąą  

ggaadduułłąą..  

NNaazzaajjuuttrrzz  ddzziieewwcczzyynnkkaa  pprrzzyynniioossłłaa  

ddzziieennnniicczzeekk  zz  aaddnnoottaaccjjąą  oojjccaa::  

--  TToo  ppeessttkkaa,,  ggddyybbyy  PPaann  ssłłyysszzaałł  jjeejj  mmaattkkęę!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


