Zapraszamy

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 11 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udziałem pracowników
Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Uczniowie z klasy II oraz z klas IV-VIII poznali
zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji. Chętnie zadawali pytania związane z
bezpieczeństwem, m. in. na drodze, w górach, nad wodą, w Internecie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu służącego do akcji policyjnych.

Zapraszamy do galerii!!

NAUKA HYBRYDOWA

Organizacja nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej od dnia 17.05 do
28 maja 2021 r. przedstawia się następująco:
Pierwszy tydzień:
17.05.2021 r.- klasy 4, 6
18.05.2021 r.- klasy 7, 8
19.05.2021 r.- klasy 7, 8
20.05.2021 r.- klasy 7, 8
21.05.2021 r.- klasy 4, 6
Drugi tydzień:
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24.05.2021 r. - klasy 7,8
25.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
26.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
27.05.2021 r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (dni wolne dla klas: 2, 4, 6, 7)
28.05.2021 r. - klasy 4,6

Dla danych klas w poszczególne dni będzie dojazd oraz obiad.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
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Kogo obejmuje spis powszechny?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź
czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym
kraju na stałe lub czasowo
. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co
jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Jak się spisać i o co będziemy pytani?
1. Podstawową metodą spisu jest samospis przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/

1. Jeśli nie możesz się spisać samodzielnie przez Internet zadzwoń na infolinię spisową - tel
.: 22 279 99 99
.

1. W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć
wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu
do Internetu w domu,
od 1 kwietnia w każdej gminie działa punkt spisowy, w którym
można się spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych
biur spisowych.

Gminny Punkt Spisowy - Urząd Gminy Wiśniowa
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Pokój nr 4

tel. 17 2775 063

Lista pytań w NSP 2021 dostępna jest pod adresem: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Osoby które dokonają samospisu przez Internet mogą wziąć udział w loterii spisowej. Do
wygrania są cenne nagrody (samochód Toyota Yaris oraz karty przedpłacone o wartości 1000
zł i 500 zł). Szczegóły pod adresem https://loteria.spis.gov.pl/ .

ŚWIATŁOWÓD DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy Jaszczurowej i okolic mają możliwość uzyskania darmowego przyłączenia do
sieci światłowodowej.
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Wszyscy, którzy byliby chętni, muszą pobrać i wypełnić dokumenty oraz dostarczyć je do p.
Marii Bysiewicz lub do Szkoły w Jaszczurowej.

Dokumenty do pobrania:
- FORMULARZ
- ZGODA RODO

Wyniki kosu „Matematyczny T-shirt”

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie pt. „Matematyczny T-shirt” bardzo
serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac i gratulujemy niesamowitych pomysłów. Po raz
kolejny wykazaliście się dużym talentem i kreatywnością. Wśród nadesłanych prac wyłoniono
trzech zwycięzców. Tytuł laureata otrzymują:

Miłosz Stanek

Alan Opielowski

Oskar Opielowski

Gratulujemy!!! Zapraszamy do galerii.
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Wesołego Alleluja!

zdj.: www.prezentmarzen.com

Akademia z okazji dnia Babci i Dziadka
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25 stycznia w naszej szkole przedszkolaki i uczniowie klasy 2 przedstawili akademię,
przygotowaną z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego dobrego!

Zapraszamy do galerii oraz do obejrzenia filmików z występu Waszych wnuków!

Filmiki:

https://youtu.be/Pp-4gLLogLg
https://youtu.be/PmS9ZMmpFcQ

https://youtu.be/p1eliIbOl8c

https://youtu.be/mTiRFUbnyjg
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III Walentynkowy Konkurs Plastyczny

Kolejny konkurs… kolejne piękne prace… i kolejne dylematy komisji…

26 stycznia 2021 roku został ogłoszony III Walentynkowy Konkurs Plastyczny skierowany do
uczniów klas II-VIII. Wiele osób wzięło udział w konkursie, przesyłając zdjęcia swoich prac.
Walentynki były wykonane różnymi technikami, co znacznie utrudniło pracę komisji.

Ostatecznie komisja wybrała prace, które postanowiono wyróżnić i nagrodzić.

Autorami nagrodzonych i wyróżnionych prac są:

Kategoria I:

Alan Opielowski - nagroda

Jakub Haligowski - nagroda

8 / 18

Zapraszamy

Filip Rakowski - wyróżnienie

Miłosz Stanek – wyróżnienie

Kategoria II:

Dawid Strzęciwilk – nagroda.

Nagrody i dyplomy będzie można odebrać już wkrótce.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Szkolny konkurs matematyczny

W grudniu został ogłoszony szkolny konkurs pt. „Najciekawsza kula matematyczna” skierowany
do klas I-VIII. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie nadesłali zdjęcia swoich
prac. Spośród nich komisja wybrała te, które zasługiwały na szczególne uznanie. Nie było łatwo,
bo każda praca była inna, piękna i ciekawa. Wyłoniono też głównego zwycięzcę, którym został
Jakub Haligowski. Jego kula przyciągała wzrok nie tylko z zewnątrz. W środku skrywała
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tajemnicę… zagadki matematyczne, które można wykorzystać do wielu gier i zabaw.
Gratulujemy zwycięzcom!! Dla każdego uczestnika przygotowano upominek.

Osoby nagrodzone:

Kategoria I (klasa II):

Miłosz Stanek

Leonard Stasik

Alan Opielowski

Kategoria II (klasy IV i VI):

Jakub Haligowski (nagroda główna)

Krystian Michalski

Julia Chmura

Kategoria III (klasy VII i VIII):
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Marcelina Chmura

Fabiola Opielowska

Kamila Kujda

Nagrody i dyplomy już czekają w szkole na odbiór.

Zapraszamy do galerii!!!

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, iż istnieje możliwość dofinansowania w wysokosci 1500 złotych na zakup
komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Termin składania wniosków mija 30 grudnia.
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Szczegóły w linku .

ZDALNE NAUCZANIE

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Na najbliższe dwa tygodnie – od 24 października do 8 listopada – zawieszone zostały zajęcia
stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. W tym czasie lekcje odbywać się
będą w trybie zdalnym przy użyciu platformy Microsoft Office 365 (w składzie której jest
Microsoft Teams), według dotychczasowego planu zajęć.
Przedszkolaki i klasa II nadal przychodzą do szkoły.

Uczniowie klas IV - VIII otrzymali loginy i hasła do Office 365. Zaleca się zainstalowanie
aplikacji Teams na komputerze (można instalować też urządzeniu mobilnym - tablet, smartfon).

Prosimy rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc przy pierwszym logowaniu - nie wszyscy w
szkole zdążyli się zalogować.
- Strona logowania: https://www.office.com/?omkt=pl-pl
- Link do pobierania aplikacji Teams:
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
- Informacje o usłudze Office 365 dla edukacji: https://www.youtube.com/watch?v=ex-786s
2BVc
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- Link do filmików instruktażowych dla ucznia: https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=poradnik+teams+dla+ucznia

Szkoła może wypożyczyć laptopy w razie potrzeby.

Kontakt w przypadku problemów z zalogowaniem - pawsliwa@hotmail.com

Dzień Edukacji Narodowej
w naszej szkole

W dniu 14 października naszej szkole obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. W trakcie uroczystej
akademii dzieci i młodzież złożyli serdeczne życzenia wszystkim Uczącym. Oprócz
powinszowań, Nauczyciele otrzymali także imienne "medale" z sentencjami za zasługi - w
podzięce za trud oraz zaangażowanie w codziennej pracy.
Program artystyczny akademii przygotowali uczniowie z klas IV-VIII, pod kierunkiem
nauczycielki Małgorzaty Lepak.
Serdecznie zapraszamy do galerii!!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
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Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to
bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 10.
edycja akcji (ŚDTM 2020) została przeprowadzona 2 października 2020.
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona
zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Przygotowanie do ŚDTM rozpoczęliśmy tydzień wcześniej. Uczniowie w tym czasie
przygotowali plakaty, rekwizyty, ozdobili szkołę tematycznymi dekoracjami. Przed egzaminami
aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw.

W tym roku ze względu na zagrożenie w naszej szkole akcja została przeprowadzona w
minimalnej wersji. Została zorganizowana na lekcjach matematyki. Uczniowie losowali zadania
sprawdzające ich znajomość tabliczki mnożenia i rozwiązywali je w pojedynkę. W grupach
rozwiązywali łamigłówki matematyczno-logiczne. Na korytarzu były rozwieszone karteczki z
zadaniami dla poszczególnych klas. Za rozwiązanie tych wszystkich zadań uczniowie byli
nagradzani. Najlepsi uczniowie byli premiowani dodatkowo oceną. Swoje umiejętności
uczniowie sprawdzali także w czasie różnego rodzaju gier.

Zapraszamy do galerii!!

Zmiany w organizacji zajęć szkolnych

w roku szkolnym 2020/2021 wynikające ze stanu epidemii SARSCoV-19
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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. Jeśli dziecko jest chore nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych, pozostaje
w domu.
W przypadku kataru, który jest wynikiem alergii uczeń może uczęszczać do szkoły (należy
wypełnić oświadczenie).
2. Uczeń nie może uczęszczać do szkoły, jeśli domownicy przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
3. Rodzice/opiekunowie, którzy odprowadzają dzieci do szkoły, również zobowiązani są do
przestrzegania zasad i obostrzeń.
4. Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów podczas przyprowadzania uczniów do szkoły i
odbierania z niej:
- opiekun nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
- tylko jeden opiekun może wejść do przedsionka szkoły (wynika to z obowiązku
ograniczenia przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum),
- wszystkich i wszędzie w szkole obowiązuje zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
- rodziców/opiekunów obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.
5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych – gorączka, kaszel, katar – uczeń musi zostać odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki), a rodzić lub opiekun dziecka niezwłocznie powiadomiony
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu, szkoła w tym przypadku
nie może zapewnić choremu uczniowi odjazdu).
6. Rodzice zobowiązani są zapewnić szkole szybki, skuteczny sposób komunikacji ze sobą
lub upoważnionymi opiekunami (telefony do rodziców, Messanger lub inne sposoby szybkiej
komunikacji).
7. W przypadku uczniów ogólne zasady organizacji pracy w szkole i na lekcjach przewidują
między innymi :
- dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, po wyjściu z szatni i stołówki, po wyjściu z
ubikacji oraz każdorazowo przed wejściem do klasy/sali gimnastycznej,
- zachowanie dystansu podczas przerw, ograniczanie gromadzenia się uczniów na
korytarzu, w toalecie może przebywa maksymalnie trzech uczniów, tyle ile jest kabin,
- dobrowolnie można stosować maseczki lub przyłbice podczas przerw i pobytu w szatni.
Nie ma obowiązku stosowania maseczek/przyłbic w czasie lekcji,
- w czasie transportu do szkoły również obowiązuje zasłanianie ust i nosa,
- w trakcie dożywiania uczniowie zajmują stałe miejsca według przypisanych stolików,
- uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych i
podręczników, nie można pożyczać przyborów,
- ograniczyć przynoszone ze sobą do szkoły przybory szkolne oraz inne rzeczy (np.
zabawki) do minimum,
- unikać dotykania nosa, oczu i ust,
- na niektórych lekcjach np. informatyka, wychowanie fizyczne będą obowiązywać
dodatkowe obostrzenia związane ze specyfiką tego przedmiotu (dezynfekcja klawiatury, sprzętu
sportowego),
- uczniowie pozostają na korytarzach, na których mają klasę, nie przemieszają się między
piętrami
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- wyjścia na przerwach na powietrze będzie na określonych warunkach zależnych m. in. od
pogody
8. Zachowanie w bibliotece – do biblioteki należy wchodzić pojedynczo i czekać do
momentu, aż poprzedzająca nas osoba nie opuści biblioteki.
9. Nie przestrzeganie powyższych zasad może skutkować konsekwencjami wynikającymi ze
statutu szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się o godzinie 900 na placu przed
szkołą. (
UWAG
A! - prosimy o zachowanie społecznego dystansu
)

O godzinie 800 będzie Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego (dla chętnych) w kaplicy w
Jaszczurowej.
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Serdecznie zapraszamy!

Stypendia szkolne 2020/2021

Informacje oraz druki wniosków na stypendia szkolne 2020/2021 są dostępne w zakładce "Ra
da rodziców"
w kategorii "Więcej informacji".

INFORMACJA!

Starsze wpisy ze strony startowej są przeniesione do pozycji menu: Archiwum.

17 / 18

Zapraszamy

18 / 18

