
Przyjaciele szkoły 
Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Elblągu - otaczają 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich nieustanną modlitwą                     

przed Najświętszym Sakramentem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Za naszą szkołę modli się Siostra Ancilla – Matka Przełożona. 

Każdy z nas może przekazać Siostrom swoje intencje i prośby o modlitwę. 

Pamiętajmy też o nich w naszych modlitwach i trosce o codzienność. 

 

Adres Sóstr: Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji 

ul. Generała J. Bema 12 

82 – 300 Elbląg, tel. 55 645 45 15 

www.elbląg.klaryski.org e – mail:elblag@klaryski.org 

 

 

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.spskkadlub.strefa.pl 

 

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00 – 15.00 

e – mail katolik_kadlub@o2.pl, tel. 43 842 75 26 

telefon służbowy dyrektora szkoły: 512 328 877 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

im Jana Pawła II  

 w Kadłubie 

 

Biuletyn dla Rodziców   

            nr 3/02/2015 -2016 

 
Szanowni Państwo! 

 

Zakończyliśmy już I półrocze roku szkolnego 2015/2016. 

Nauczyciele wystawili oceny z przedmiotów i z zachowania. Koniec 

półrocza to dobry czas na podsumowanie i refleksję.  

Po raz kolejny potwierdziła się prawda, że obok uwagi                               

i zaangażowania podczas lekcji potrzebna jest jeszcze praca w domu, której 

zadaniem jest utrwalenie poznanych prawd i umiejętności. Uczniowie 

systematycznie odrabiający zadania domowe, osiągają lepsze wyniki                      

w nauce.  

 Każdy człowiek chce być w czymś dobry, pragnie osiągać sukces. 

Ale nawet największe zdolności nie wystarczą, gdy nie ma systematycznej 

pracy i ćwiczeń. Dlatego rodzice powinni wspierać swoje dzieci                          

w sumiennym wypełnianiu obowiązków domowych i szkolnych. Stawiając 

dziecku wymagania na miarę jego możliwości, pomagamy mu                                      

w harmonijnym rozwoju, uczymy go jak być dobrym i odpowiedzialnym 

człowiekiem. Gdy cieszymy się z dzieckiem jego osiągnięciami                               

i pomagamy mu pokonać trudności - budujemy w nim wiarę w siebie                          

i miłość do ludzi oraz poczucie wielkiej godności Dziecka Bożego, 

ukochanego przez Boga Stwórcę i stworzonego do życia we wspólnocie                         

z innymi. 

Na nowe półrocze życzę wszystkim siły i zapału                                  

do podejmowania nowych wyzwań. Niech nasz Patron - Św. Jan Paweł II 

uczy nas zawierzać każdy dzień, radości i troski, Panu Bogu przez Maryję. 

 

Beata Błońska – Dyrektor Szkoły. 
 

http://www.elbląg.klaryski.org/
http://www.spskkadlub.strefa.pl/
mailto:katolik_kadlub@o2.pl


Z życia szkoły … 

WYNIKI KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ 

 W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyło się klasyfikacyjne zebranie Rady 

Pedagogicznej, podczas którego podsumowane zostały wyniki klasyfikacji 

śródrocznej.    

 

Najlepsi uczniowie 

Klasa I – Maja Biedal, Wiktoria Paś, Amelia Napieraj 

Klasa II –  Natalia Krawczyk, Natalia Pawelec, Tymoteusz Wolny 

Klasa III – Adam Janas,  

Klasa IV – Jakub Pyzalski 

Klasa V –  Karolina Biniecka 

Klasa VI – Mateusz Pilarski. 

 

Średnia ocen klasy: 

Klasa IV – 4,20 

Klasa V – 4,37 

Klasa VI – 4,37 

 

Konkursy i osiągnięcia uczniów: 

 

 

III Spartakiada Szkół SPSK – uczniowie kl. IV – VI wywalczyli III 

                                                    miejsce. 

 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PINGWIN 2015 

 

Do konkursu zgłosiło się 8 uczniów klas V – VI. 

Mateusz Pilarski( kl. VI) zajął 21 miejsce w kraju 

Kacper Marciniak( kl. VI) – 33 miejsce w kraju 

Julia Galińska( kl. VI), Karolina Biniecka ( kl. V ) i Dominik Wolny( kl. V) 

– zajęli 39 miejsce w kraju. 

Julita Janas( kl. VI) – 41 miejsce w kraju, Zuzia Kwaśniewska( kl. V) – 47 

miejsce.  

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów!!! 

 

        

    

Niektóre wydarzenia ze szkolnego kalendarium  

– II półrocze roku szkolnego 2015/2016 

15 – 26.02 – Ferie zimowe 

 15.02 – godz. 9.00 – basen 

  godz. 10.45 – 12.00 - hala sportowa 

 23.02 – godz. 9.00 – basen 

 Zajęcia na lodowisku są odwołane. 

 

6 – 9.03 – Rekolekcje Wielkopostne 

 W tych dniach w szkole będą zajęcia dotyczące misji szkoły  

w godzinach 8.00 – 13.00 

 

5.04 – Sprawdzian szóstoklasistów 

 Dla pozostałych uczniów jest to dzień wolny od zajęć 

 dydaktycznych. 

 

11 – 15.04 – Przegląd Teatrów SPSK 

14.04.- sprawdzian kompetencji trzecioklasistów z OPERONEM 

 

W związku z realizacją projektu „ Przyjaciele przyrody w Publicznej 

Szkole Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie”  

zapraszamy do rodzinnych konkursów: 

1) Akcja dokarmiania zwierząt – należy wykonać karmnik, następnie 

udokumentować dokarmianie zwierząt w formie zdjęcia  

2) „ Ziemia naszym domem” – rodzinny konkurs fotograficzny  

- rozstrzygnięcie nastąpi do 10 marca 2016. 

- każda rodzina może przedstawić 1 zdjęcie formatu 10 x 15 

3)  Rodzinny konkurs fotograficzny „ w poszukiwaniu cudów natury” 

- każda rodzina może przedstawić 1 zdjęcie formatu 10 x 15 

- rozstrzygnięcie konkursu do 10 kwietnia 2016 .  

      4)   Klasowe konkursy ekologiczne: 

 a) zbiórka nakrętek 

 b) zbiórka zużytych baterii 

 c) zbiórka makulatury 

 I etap konkursu – 30 marca; II etap – 12 maja 


