List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez
niego wspólnie z Państwem.
Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz
rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą
pedagogiczną.
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Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma
oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła
powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna.
Dążymy do m.in.:
 zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
 ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do
szkół,
 wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
 dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół
(wspólnie
z Ministerstwem Cyfryzacji).
Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności
czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami.
Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy
znaczenie kształcenia przedmiotowego.
Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii
informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole
otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby
docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda,
doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie
oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.
Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak
bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość
wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi
szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie
zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy
branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły
II stopnia.
Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej
wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż
do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak
dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania
reformy.
Przy
współpracy
z
Koordynatorami
z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował
sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na
Państwa uwagi.
Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji
i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy
do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi
urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały
zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.
Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca
marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się
z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede
wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych
spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony:
www.reformaedukacji.men.gov.pl
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Źródło: men.gov.pl

NAJLEPSI W NAUCE
Uczniowie klas IV-VI, którzy na I półrocze roku
szk.
2016/2017
uzyskali
średnią
ocen
z przedmiotów co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania:
Kl. IV a – Nikola Grabowska, Tymoteusz Grudzień,

Marika Mazurek, Milena Rybacka,
Nikola Wędrowska, Weronika Wieczorek,
Miłosz Żeglicz
Kl. IVb – Patrycja Bladoszewska, Julia Dykon,

Jan Kwiatkowski, Oliwia Orłowska
Kl. Va - Milena Mikołajczak,

Natalia Roszak,
Igor Szymczak
Kl. V b - Wiktor Nowak, ,

Zuzanna Palmowska
Agata Rakowska,
Paulina Śniegowska
Kl. VI a - Łukasz Jankowski, Martyna Lisiecka,

Paulina Wieczorek, Oliwia Zarębska,
Antoni Żórawski
Kl. VI b - Karolina Czarnecka, Patrycja Rybacka

Gratulujemy!

Rok szkolny 2016/2017
NASZE MAŁE SUKCESY
W I półroczu uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących
konkursach oraz zawodach sportowych:
W Radziejowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Radziejowskiego
Szkół Podstawowych w indywidualnych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców. Gołębiewski Piotr z kl. Vb
zajął II miejsce, natomiast Białecki Filip z kl.Vb
i Martyna Lisiecka z kl. VIa zajęli III miejsca.
Opiekunowie: Panowie Andrzej Szwedek
i Robert Siwiński
 Milena Rybacka z kl. IVa uzyskała wynik dobry w Ogólnopolskim
Konkursie „Alfik Matematyczny”.
Opiekun: Pani Maria Olszewska.
 W konkursie plastycznym ph. „Razem możemy wszystko”
zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy PCK wszystkie miejsca na
podium zajęły uczennice naszej szkoły: Róża Chachulska- I miejsce,
Zuzanna Palmowska - II miejsce – obie z kl. Vb, III miejsce Adrianna Kacprzak z kl. IIIb.
Opiekunowie: Panie Lidia Wąsikowska i Anna Antczak
 W
Powiatowym
Konkursie
„Przygoda
z
Sienkiewiczem”
zorganizowanym przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kategorii –
prezentacja multimedialna - I miejsce zajął Łukasz Jankowski
z kl. VIa.
Opiekun: Pani Elżbieta Dziakiewicz
 Natalia Tejman z kl. VIb zajęła I miejsce w stylu klasycznym, Nikola
Wędrowska z kl. IVa – I miejsce kraulem, a Patryk Kowalski również
z kl. IVa – IV miejsce w kraulu oraz IV miejsce w stylu grzbietowym

podczas Powiatowych Zawodów Pływackich Szkół Podstawowych
w Radziejowie.
Opiekun: Pan Robert Siwiński
 W Ogólnopolski Konkursie
Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”
na etapie gminnym w grupie I (przedszkola)
I miejsce zajął Szymon Jagodziński,
a II miejsce – Alicja Głowacka oboje z grupy 0b.
W kategorii kl. I-III - III miejsce przypadło
Weronice Adrian z kl. IIc, zaś w kategorii kl. IV-VI
– I miejsce zajęła Natalia Tejman z kl. VIb.
Opiekunowie: Panie Marzanna Danielewicz, Marianna Zielińska
i Eliza Ospalska Grudzień
 W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na kartkę świąteczną
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 14 w Włocławku
III miejsce zajęła Natalia Więtczak z kl. IIIb.
Opiekun: Pani Mariola Linert

PRACA RODZICÓW NA RZECZ SZKOŁY
Dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie
uczestniczyli w życiu szkoły: pomagali
w organizacji uroczystości klasowych
i szkolnych, pełnili funkcję opiekunów
podczas wycieczek, wyjazdów do kina,
teatru, na basen i wspierali finansowo
podejmowane przez nas działania.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
W I półroczu roku szk. 2016/2017 w Kronice Szkoły
odnotowaliśmy następujące wydarzenia:



















Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2016/2017.
Powitanie przedszkolaków, uczniów klas I i nowych nauczycieli.
Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
„Sprzątanie Świata – Polska 2016” pod hasłem „Podaj dalej… drugie
życie odpadów”
Europejski Dzień Języków Obcych.
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Dzień Przedszkolaka.
Dzień Edukacji Narodowej pod hasłem „Nauczycielom za ich trud”.
Ślubowanie klasy I.
Dzień Papieża Jana Pawła II.
Pasowanie na przedszkolaka.
Koncert „Z muzyką przez świat”.
97. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - IV Szkolne
Śpiewanie Pieśni Patriotycznych.
Wieczór andrzejkowy pod hasłem: „Bal Czarodziejów i Wróżek”.
Imieniny Patrona Szkoły – „Mikołajki”.
V Koncert Kolęd i Pastorałek – „Wesoło śpiewajmy, chwałę Panu
dajmy!”
Wycieczki do: Biskupina, Górzna, Kłodawy, Teatru Impresaryjnego
we Włocławku.
Zabawa karnawałowa pod hasłem: „Witamy w Lodowej Krainie”.
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