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Sprzątanie Świata 
 

W dniach 15 – 17 września odbyła się kolejna Akcja Sprzątania Świata. Nasza szkoła jak co roku włączyła się do akcji. W piątek 
15 września każda klasa udała się na sprzątanie wyznaczonej ulicy Mieroszyna. Zebraliśmy sporo śmieci dzięki czemu nasza 
miejscowość znowu lśni czystością. Wcześniej ogłoszone zostały wyniki konkursu klasowego na najlepszy plakat ekologiczny 
promujący Sprzątanie Świata. 

W kategorii klas 0 – 3 nagrodzone zostały: 

I miejsce klasa III a 
II miejsce klasa 0 
III miejsce klasa I 

W kategorii klas 4 – 7 nagrody otrzymały następujące klasy: 

I miejsce klasa IV  
II miejsce klasa VII  
III miejsce klasa VI 

  

 



 

Mistrzostwa Polski w Speed-ball 

                                                                                                    

Dzieci z małej wiejskiej szkoły w Gminie Puck, brały udział w Mistrzostwach Polski w Speed-ball w dniach 23-24 IX 2017 roku w 
Krakowie. 

Dwójka uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie dzięki ciężkiej pracy i osiągnięciu wybitnego poziomu miało 
niepowtarzalną szansę udziału w II Mistrzostwach Polski w Speed-ball w kategorii wiekowej U-13. Wystąpili w dwóch 
konkurencjach: super solo, w której Wiktora Oberzig uzyskała fenomenalny szósty najlepszy wynik w Polsce, a Marcin Klebba 
dziewiąty oraz grze singlowej w której Marcin Klebba uzyskał również dziewiąte miejsce. Korzystając z okazji przebywania w 
nekropoli królów Polski, w wolnym czasie zwiedziliśmy najbardziej znane miejsca, między innymi: Wawel, Barbakan i Bramę 
Floriańską, Sukennice, pomnik Adama Mickiewicza, Muzeum Historyczne – Podziemia Rynku, „Okno Papieskie” na ul. 
Franciszkańskiej oraz na żywo wysłuchaliśmy hejnału z Wierzy Mariackiej. 

Zdajemy sobie sprawę, że speed-ball jest sportem, który dopiero zyskuje na popularności, dlatego warto przybliżyć 
kalendarium i krótki opis zasad. 

W ciągu trzech lat z dyscypliny nieistniejącej w naszym kraju dwie współpracujące ze sobą organizacje: Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu Speed-ball Polska oraz Stowarzyszenie Sportownia doprowadziły do tego, że powstała struktura działająca 
w każdym województwie, zrzeszająca setki zawodników i tysiące osób interesującym się tym fascynującym sportem. Odbyły się 
dwukrotnie mistrzostwa Polski, a Kraków gościł czołówkę światową na mistrzostwach globu. Nieustannie rozgrywane są 
mniejsze lub większe turnieje. Stowarzyszenie Port z Pucka jest organizacją pozarządową, która ten interesujący sport 
przyprowadziła do naszego województwa i zamierza go pokazywać, promować i zachęcać do uprawiania. 

Speed - ball to niezwykle spektakularny sport który swoje początki ma w Egipcie. Tam został wynaleziony i zaprezentowany 
światu. Jego sukcesem jest niezwykła prostota, która pozwala na uprawianie go na niewielkiej powierzchni w sposób w pełni 
profesjonalny. W skład wyposażenia wchodzą dwie (lub cztery ) rakiety z tworzywa sztucznego, stalowy statyw o wysokości 
1,7metra oraz piłka umocowana do jego końca na ekstremalnie wytrzymałej żyłce. Całość zmieści się w holu szkoły, niewielkiej 
sali gimnastycznej, czy kawałku trawnika przy parkingu. Stąd idealnie wpasowuje się do warunków, które panują w naszej 
szkole. 

Ogromne podziękowania rodzicom oraz władzom Gminy Puck, za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu i pokryciu części kosztów 
pobytu. 



  

 
Rozstrzygnięcie konkurs SU 

 

Konkurs SU rozstrzygnięty… W październiku Samorząd Uczniowski we współpracy z panią Iwoną Oppor, nauczycielem plastyki, 
ogłosił konkurs „Portrety nauczycieli i pracowników szkoły”. Akcja ta wzbudziła duże zainteresowanie. Uczniowie z 
zaangażowaniem przystąpili do pracy. Technika była dowolna, więc młodzi artyści wykazali się dużą pomysłowością. 
Wyczarowali kolorowe, piękne portrety, które ozdobiły gablotę na korytarzu szkolnym. Wykonanych zostało ponad 70 prac. 
Spośród nich wybrano te, które najwierniej odtwarzały sylwetki 
prezentowanych osób. Autorami portretów są: 

1. Agata Krzyżon  2. 
Weronika Lamczyk  3. Alicja 
Koziróg  4. Julia 
Stromska  5. Gabrysia 
Niewiadomka  6. Jakub 
Kuchnowski  7. Marcin 
Klebba  8. 
Sebastian Labudda  9. Paweł 
Jeszke  10. Adam 
Koncewicz  11. Julia 
Oppor  12. Vanessa 
Krukowska  13. 
Martyna Mudlaf  14. Maciej 
Oppor  15. 
Wiktoria Oberzig  16. 
Wiktoria Jedtke  17. 
Mateusz Szmagliński  18. Kacper 
Białk  19. Kinga 
Karsznia  20. 
Wiktoria Stencel 

 

Spośród tych wszystkich prac jury wyłoniło zwycięzców i przyznało 
trzy nagrody:  I miejsce – 
Julia Oppor  II miejsce – 



Alicja Koziróg  
III miejsce – Wiktoria Jedtke  
Wyróżnienie – Agata Krzyżon i Gabrysia Niewiadomska 

Nagrodzeni uczniowie otrzymają Dyplomy Malarzy Portretu i upominki od Samorządu Uczniowskiego, natomiast wszyscy 
pozostali autorzy prac – słodkie podziękowania za udział w konkursie. Termin rozdania nagród: 23 września /na długiej 
przerwie/. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! Nagrodzone portrety można obejrzeć w galerii poniżej... 

  

WYRÓŹNIENIE ZA REALIZACJĘ SKS DLA ZESPOŁU 
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W MIEROSZYNIE 

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie z przyjemnością przyjął zaproszenie od przedstawicieli Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego i nauczyciel wychowania fizycznego wziął udział w konferencji szkoleniowej, zarazem podsumowującej 
program SKS w 2017 roku. Zjazd obył się w sali okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Dawid 
Pomorski odebrał w imieniu swojej szkoły wyróżnienie i vocher o wartości 800 zł, za udział w konkursie "Aktywni razem z SKS". 
Ponadto prezentował nowatorskie metody zajęć sportowych tj. speed-ball, kinball, frisbee ultimate oraz rugby tag. Zdjęcia 
dzięki uprzejmości WSZS w Gdańsku. 

  



  

 

Mamy brązowe medale!!!! 
Na XIX Powiatowych Igrzyskach Dzieci Szkolnych w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, które odbyły się w 19 XII 2017 roku w hali 
LO w Pucku, nasze uczennice zajęły III miejsce. Prawo udziału w zawodach zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu 
Młodzieżowego miały dziewczęta z roczników 2005 i młodsze. Kolejnym sprawdzian tej drużyny będzie udział na wiosnę w 
turnieju tej samej rangi, ale tym razem na boisku trawiastym. Gratulujemy postawy i z niecierpliwością oczekujemy majowych 
zawodów. 

Skład:  
1. Agata Basińska – bramkarz,  
2. Agata Krzyżon – kapitan, 
3. Natalia Miotk,  
4. Wiktoria Jedtke, 
5. Daria Wierzbicka, 
6. Ania Kempa, 
7. Martyna Mudlaff, 
8. Marta Wysocka. 



 

XVI PUCKIE SPOTKANIE KOLĘDNICZE 

 

Dnia 5 stycznia 2018 roku uczniowie z Koła Teatralnego zaprezentowali jasełka na XVI Puckich Spotkaniach 
Kolędniczych w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie, gdzie zajęli  II miejsce. Organizatorem imprezy był Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Pucku. Brawa dla 
wszystkich aktorów. 

    



Konkurs pt. "Za co kochamy naszych Dziadków" 

Dnia 26 stycznia na dużej przerwie został rozstrzygnięty konkurs pt. Za co kochamy naszych dziadków organizowany 
przez Samorząd Uczniowski. Akcja cieszyła się powodzeniem, napłynęło wiele prac. Spośród wszystkich jury, po 
burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców: 

I Gabrysia Niewiadomska 

II Martyna Mudlaff  
III Kinga Karsznia 

Nagrodzone osoby otrzymały słodkie upominki oraz ich prace zostały wysłane drogą listowną do ich dziadków. 
Wszystkie prace pięknie przyozdobiły gazetkę szkolną. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie. 

 



Szkolny konkurs recytatorski 

Dnia 19 lutego odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas 4 – 7. Utwory recytowało 14 uczestników(4 uczniów z 
klasy 4, 8 uczniów z klasy 6 oraz 2 uczniów z klasy 7). Lista uczestników wraz z wybraną przez siebie twórczością 
(poniżej). 

  1. Tamara Janusz: „ Włos ” Jan Brzechwa – kl.6. 
  2. Wiktoria Oberzig: „ Życie to nie teatr ” E. Stachura – kl. 7. 
  3. Adam Stencel: „ Żuk ” J. Brzechwa – kl. 6. 
  4. Julia Oppor: „ Idzie Grześ ” J. Tuwim – kl. 4. 
  5. Mateusz Detlaff: „ Brudas ” J. Brzechwa – kl. 6. 
  6. Karolina Wierzbicka: „ Do moich uczniów ” ks. J. Twardowski – kl. 7. 
  7. Kornelia Bizewska: „ Na wystawie ” D. Wawiłow – kl. 4. 
  8. Sabina Zielke: „ Samochwała ” J. Brzechwa – kl. 4. 
  9. Martyna Mudlaff: „ Spóźniony słowik ” J. Tuwim – kl.4. 
10. Martyna Wittbrodt: „Spóźniony słowik ” J. Tuwim – kl. 6. 
11. Gabrysia Niewiadomska: „ Pif Paf ” J. Tuwim – kl. 6. 
12. Wojciech Labudda: „ Hipopotam ” J. Brzechwa – kl. 6. 
13. Maciej Oppor: „ Chłopak na opak ” ( fragm. ) H. Ożogowska – kl. 6. 
14. Wiktoria Witkowska: „Wołanie Euryki ” Jonasz Kofta – kl. 6. 

Komisja po burzliwych naradach w składzie: Alina Rymon Lipinska, Katarzyna Pych, Emila Wittbrodt postanowiła 
uhonorować trzy osoby oraz przyznać jedno wyróżnienie: 

I miejsce:  Gabrysia Niewiadomska 

II miejsce:  Kornelia Bizewska 

III miejsce:  Mateusz Detlaff 

Wyróżnienie:  Wiktoria Witkowska 

Uroczyste wręczenie dyplomów i słodkich upominków odbyło się następnego dnia na dużej przerwie (zdjęcia w 
galerii). Osoby z dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować szkołę na gminnym konkursie recytatorskim. 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. 

  



ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 23.03.2018 

Dnia 23 marca 2018 roku w naszej w Mieroszynie obchodziliśmy Jubileusz 33 rocznicy nadania szkole imienia 
Augustyna Necla. O godz. 10 społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu, wprowadzono sztandar szkoły, 
odśpiewano hymn szkoły. Pani Dyrektor Barbara Cybula serdecznie przywitała przybyłych gości, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością: Rodzinę Patrona Szkoły –p. Franciszka Necel wraz z wnuczką p. Annę Necel –Kruppą, 
przedstawicieli Rady Rodziców z przewodniczącą panią Barbarą Klebba, p. Drorotę Kuchnowską, przewodniczącą 
KGW panią Marię Kepke, animatora Domu Kultury – panią Wiolettę Strójwąs oraz emerytowaną nauczycielkę- Panią 
Zofię Jeszke, która zawsze o nas pamięta. Pani Dyrektor również podziękowała rodzinie patrona szkoły za wsparcie, 
za przekazywanie co rocznie stypendiów dla najlepszych absolwentów już od 32 lat, za co jesteśmy szczególnie 
wdzięczni. 

W tym roku przyświecała nam myśl, iż jednym z obowiązków szkoły jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania 
we współczesnym świecie, abyśmy czuli się Europejczykami, ale byśmy tez wiedzieli co nas odróżnia od innych 
narodów i co możemy wnieść z naszego dziedzictwa kulturowego do europejskiej wspólnoty. Pod tym hasłem 
uczniowie przygotowali prezentacje krajów europejskich oraz naszej dużej i małej Ojczyzny: Polski i Kaszub. Występy 
uświetnił pokaz tańca współczesnego przygotowany przez grupę taneczną z naszej szkoły „Agawa”. 

Pani Dyrektor Barbara Cybula wręczyła nagrody za konkursy wiedzy o patronie szkoły Augustynie Neclu oraz 
konkursy plastyczne i wyraziła podziękowała rodzinie patrona za upominki dla szkoły. Wnuczka naszego patrona p. 
Anna Necel-Kruppa przeprowadziła również warsztaty ceramiczne o tematyce „Glina na Wielkanoc” dla uczniów 
naszej szkoły. 

W naszej szkole odbyły się w tym roku szkolnym konkursy związane z naszym patronem: 

„Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu”, który wygrała Martyna Witbrodt 

Konkurs plastyczny: „W krainie baśni, legend i podań A.Necla” 

W kategorii klas młodszych: 

I miejsce: Julia Bursztyn kl. II  
II miejsce: Natasza Janusz kl. II 
III miejsce: Agata Selke kl. I 

W kategorii klas IV-VII: 

I miejsce ; Julia Oppor kl. IV  
II miejsce: Alicja Koziróg kl. V  
III miejsce: Wiktoria Jedtke kl. VI 

Oraz konkurs biblioteczny : „ Na najciekawsza historyjkę”: 

I miejsce Anna Kempa  
II miejsce Paulina Zielke  
III miejsce Agata Krzyżon 

Koordynatorkami tej uroczystości były p. Ewa Nanaszko oraz p. Katarzyna Skwiercz. Do występów uczniów 
przygotowywali wychowawcy klas: K.Ptach Dardzińska, A.Foltyńska -3-4 latki, M. Szczypior, D. Grabowska -5-6 latki, 
J. Motucka –kl. I, M. Licau-kl.II, E. Wujke, A. Bałabuch – kl. III, J. Ceynowa – kl. IV, E. Wittbrodt – kl. V, K. Pych – kl. VI, 
D. Kuźnicka kl. VII, Taniec współczesny – p. A. Dębowska. 

Konkurs wiedzy przeprowadziła p. E. Nanaszko i p. K. Skwiercz, konkurs plastyczny – p. I. Oppor, konkurs 
biblioteczny –p. A. Kaleta, fotorelację p. A.Foltyńska 



Gorąco wszystkim dziękujemy za ogrom włożonej pracy w przygotowanie tej pięknej uroczystości. 

 



OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
 
 

Lp. NAZWA 
KONKURSU 

CEL KONKURSU 
OPIEKUN 

RODZAJ 
KONKURSU 

ORGANIZA - TOR TERMIN 
KONKU

RSU 

KONKURSU 
LAUREACI I 
NAGRODY 

II SEMESTR 2017/2018 
1. 
 

XVI Puckie Spotkanie 
Kolędnicze 
 
cel: prezentacja dorobku 
artystycznego z zakresu 
obrzędowości religijno-
ludowej okresu Bożego 
Narodzenia oraz 
propagowanie pięknych 
tradycji kolędniczych w 
środowiskach lokalnych 
 
opiekun: mgr Joanna 
Ceynowa 

gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie 

Puck, 
 

Starostwo Powiatowe 

Styczeń II miejsce – Szkolne 
Koło Teatralne 

2. Etap szkolny 
Wojewódzko-
Metropolitalnego 
Konkursu Biblijnego z 
„Księgi Wyjścia” 
 
cel: poznanie treści Księgi 
Wyjścia,u kazanie 
wartości Pisma Świętego 
w życiu chrześcijanina, 
pogłębienie wiedzy i 
wiary oraz kształtowanie 
chrześcijańskich postaw 
w oparciu o poznane 
Słowo Boże, zachęcenie 
do większego 
zainteresowania i 
aktywności na lekcjach 
religii i w życiu szkoły, 
inspirowanie do czynnego 
uczestnictwa w życiu 
Kościoła i społeczności 
lokalnej 
 
opiekun: mgr Joanna 
Ceynowa 
 

wojewódzko-
metropolitalny 

Akcja Katolicka Styczeń I miejsce – Jędrzej Licau 
 

3. Konkurs plastyczny : „Za 
co kochamy naszych 
dziadków?” 
 
cel:konkursu było 
rozwijanie umiejętności 
plastycznych wśród 
dzieci, budzenie 

szkolny Samorząd Uczniowski  
SP Mieroszyno 

Styczeń I miejsce – Gabriela 
Niewiadomska 
II miejsce – Martyna 
Mudlaff 
III miejsce – Kinga 
Karsznia 



zainteresowania różnymi 
technikami plastycznymi, 
kształtowanie postawy 
szacunku i wdzięczności 
w stosunku do  osób 
starszych 
 
opiekun: mgr Katarzyna 
Pych 

4. Przegląd Recytatorski dla 
uczniów klas  
I-VII 
 
cel: promowanie dzieci 
uzdolnionych, 
rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych, 
uwrażliwianie na piękno 
mówionego słowa, 
prezentacja przez dzieci 
umiejętności 
artystycznych 
 
opiekun: mgr Mirosława 
Licau, mgr Ewa Wujke, 
mgr Anna Bałabuch, mgr 
Joanna Motucka, mgr 
Emilia Wittbrodt, mgr 
Katarzyna Pych, mgr 
Alina Rymon-Lipińska 

kwalifikacje 
szkolne 

SP Mieroszyno Luty I miejsce - Wiktoria 
Stencel 
II miejsce - Mateusz 
Jeka 
 
I miejsce – Gabriela 
Niewiadomska 
II miejsce – Kornelia 
Bizewska 
III miejsce – Mateusz 
Dettlaff 
wyróżnienie: Wiktoria 
Witkowska 

5. Etap rejonowy 
Wojewódzko-
Metropolitalnego 
Konkursu Biblijnego 
 
cel: poznanie treści Księgi 
Wyjścia, u kazanie 
wartości Pisma Świętego 
w życiu chrześcijanina, 
pogłębienie wiedzy i 
wiary oraz kształtowanie 
chrześcijańskich postaw 
w oparciu o poznane 
Słowo Boże, zachęcenie 
do większego 
zainteresowania i 
aktywności na lekcjach 
religii i w życiu szkoły, 
inspirowanie do czynnego 
uczestnictwa w życiu 
Kościoła i społeczności 
lokalnej 
 
opiekun: mgr Joanna 
Ceynowa 
 

wojewódzko-
metropolitalny 

Akcja Katolicka Marzec wyróżnienie – Jędrzej 
Licau 

6. XXXV Wojewódzki 
Konkurs Recytatorski 
Poezji Polskiej 
 
cel: popularyzacja 
literatury polskiej, 
kształtowanie wrażliwości 
na piękno języka, 
promocja osiągnięć 
uczniów i ich opiekunów 
 
opiekunowie: mgr Ewa 
Wujke, mgr Alina 

wojewódzki OKSiT 
Gmina Puck 

Marzec szkołę reprezentowali:  
Wiktoria Stencel 
Mateusz Jeka 
Gabriela Niewiadomska 
Kornelia Bizewska 



Rymon-Lipińska 

7. Konkurs plastyczny 
„Autysta moim 
bohaterem” 
 
cel: kształtowanie 
tolerancyjnych postaw w 
stosunku do osób 
dotkniętych chorobą, 
integrowanie osób 
niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi oraz 
kształtowanie twórczego 
myślenie i umiejętności 
wyrażania własnych 
uczuć, emocji 
 
opiekun: mgr Anna 
Foltyńska 

powiatowy Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom z Problemami 
Autyzmu „Zrozumieć 

Świat” 

Marzec udział brali: 
Filip Krzyżon 
Wiktoria Kempa 
Helena Motyl 
Mateusz Jeka 

8. Konkurs Wiedzy o 
Augustynie Neclu 
 
cel: popularyzacja 
twórczości Augustyna 
Necla, umożliwienie 
uczniowi uzdolnionemu 
humanistycznie na 
zaprezentowanie swojej 
wiedzy i umiejętności, 
poszerzenie zasobów 
słownictwa regionalnego, 
zainteresowanie życiem 
dawnych mieszkańców 
nadmorskiego regionu  i 
dostrzeżenie istotnych 
wartości moralnych w 
codziennej pracy rybaków 
morskich 
 
opiekun: mgr Danuta 
Kuźnicka 
 

szkolny SP Mieroszyno Marzec I miejsce – Martyna 
Wittbrodt 

9 Konkurs plastyczny „W 
krainie baśni, legend i 
podań A. Necla” 
 
cel: rozwijanie 
kreatywności, 
promowanie i odkrywanie 
młodych talentów, 
popularyzację działań 
artystycznych, 
popularyzacja twórczości 
Augustyna Necla 
 
opiekun: mgr Anna 
Kaleta, mg Iwona Oppor, 
mgr Katarzyna Skwiercz 

szkolny SP Mieroszyno Marzec klasy I-III 
I miejsce – Julia 
Bursztyn 
II miejsce – Natasza 
Janusz 
III miejsce – Agata Selke 
 
klasy IV-VII 
I miejsce – Julia Oppor 
II miejsce – Alicja 
Koziróg 
III miejsce – Wiktoria 
Jedtke 
 



10. Konkurs plastyczny 
„Droga krzyżowa Pana 
Jezusa”. 
 
cel: motywowanie do 
uczestnictwa w 
nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, 
przekazywanie wartości 
chrześcijańskich, 
kształtowanie postawy 
szacunku wobec krzyża, 
rozbudzanie inwencji 
twórczej oraz integracja 
dzieci 
 
opiekun: mgr Joanna 
Ceynowa 

szkolny SP Mieroszyno Marzec I miejsce – Sandra 
Wierzbicka 
II miejsce – Maja 
Wierzbicka 
III miejsce – Sandra 
Hintzke 
 
wyróżnienie:  
Julia Bursztyn 
Teresa Zielke 

11.  Third European Speed 
Ball Camp 
 
cel: popularyzacja sportu 
Speed Ball w Polsce, 
rozwijanie zainteresowań 
sportowych, czerpanie 
radości i zadowolenia z 
uczestnictwa w 
zajęciach,kształtowanie 
umiejętności działania i 
radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych i 
stresujących, wytwarzanie 
umiejętności panowanie 
nad swoimi emocjami 
podczas gier i zabaw z 
elementami 
współzawodnictwa 

opiekun: mgr Dawid 
Pomorski 

europejski Speed Ball Polska i 
Stowarzyszenie 

Sportownia 

Marzec udział brali: Marcin 
Klebba, Natalia Miotk, 
Wiktoria Oberzig, 
Karolina Wierzbicka, 
Weronika Lamczyk, 
Mateusz Szmagliński 

12. Konkurs biblioteczny na 
najciekawszą historyjkę 
 
ceł: promocja 
czytelnictwa, 
zainteresowanie dzieci 
książką, 
rozwijanie zdolności 
pisarskich, 
rozwijanie wyobraźni 
twórczej 
 
opiekun: mgr Anna 
Kaleta 

szkolny 
 

SP Mieroszyno Kwiecień I miejsce – Anna Kempa 
II miejsce – Paulina 
Zielke 
III miejsce – Agata 
Krzyżon 

13. Turniej o Puchar 
Tymbarku z Podwórka na 
Stadion 
 
cel: upowszechnianie 
sportu wśród dzieci, jako 
sposobu na zdrowy styl 
życia oraz promocja 
szkoły w środowisku 
sportowym, nauka 
zdrowego 
współzawodnictwa 

ogólnopolski Polski Związek Piłki 
Nożnej 

Kwiecień IV miejsce drużynowo – 
Jagna Dzierżyńska, 
Zuzanna Jackowska, 
Wanessa Krukowska, 
Joanna Jamroz, Helena 
Motyl, Sandra 
Wierzbicka 



 
opiekun: mgr Dawid 
Pomorski 

14. Konkurs na strój i hasło 
ekologiczne dla klas 
młodszych 

 
cel:rozwijanie 
kreatywności, 
promowanie dobrego 
współzawodnictwa, 
budowanie przyjaznej 
klasowej atmosfery, 
integracja zespołów 
klasowych 

 
opiekun: mgr Danuta 
Kuźnicka 

szkolny SP Mieroszyno 
 
 

Kwiecień I miejsce – grupa 
przedszkolna 3-4 latki 
II miejsce – grupa 
przedszkolna „0” 
III miejsce – klasa I 

15. Konkurs Ekologiczno-
Sprawnościowy 
 
cel: promowanie 
zdrowego stylu życia i 
aktywności fizycznej, 
promowanie dobrego 
współzawodnictwa, 
budowanie przyjaznej 
klasowej atmosfery, 
integracja zespołów 
klasowych 
 
opiekun: mgr Danuta 
Kuźnicka 

szkolny SP Mieroszyno Kwiecień I miejsce – klasa VII 
II miejsce – klasa VI 
III miejsce – klasa IV 

16. Konkurs Ekologiczny 1 z 
10 
 
cel: kształtowanie 
trwałych nawyków 
przyczyniających się do 
dbałości o stan 
środowiska naturalnego, 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej, 
kształtowanie 
odpowiedzialności za stan 
środowiska 
przyrodniczego poprzez 
codzienne działania we 
własnym domu, szkole, 
najbliższym otoczeniu 
 
opiekun: mgr Danuta 
Kuźnicka 

szkolny SP Mieroszyno Kwiecień I miejsce – Adam 
Koncewicz 

17. Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 
 
cel: podnoszenie kultury 
społeczeństwa i działanie 
na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym 
bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży szkolnej, 
popularyzowanie 
przepisów i zasad 
bezpiecznego poruszania 

gminny Gmina Puck Kwiecień V miejsce drużynowo: 
Agata Krzyżon, Gabriela 
Niewiadomska, Paweł 
Jeszke, Julia Oppor 



się po drogach, 
kształtowanie 
partnerskich zachowań 
wobec innych 
uczestników ruchu, 
popularyzowanie 
podstawowych zasad i 
umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 
popularyzowanie roweru 
jako środka transportu, a 
także rekreacji i sportu 
 
opiekun: mgr Danuta 
Kuźnicka 

18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Konkurs plastyczny 
„Majowe Kapliczki” 
 
cel: rozwijanie 
wrażliwości estetycznej i 
umiejętności 
plastycznych, 
przypomnienie artyzmu i 
piękna przydrożnych 
kapliczek 
 
opiekun: mgr Joanna 
Ceynowa 

szkolny SP Mieroszyno Maj klasy I – III 
I miejsce – Mateusz Jeka 
II miejsce – Kinga 
Karsznia 
III miejsce – Karolina 
Hintzke 
 
klasy IV – VII 
I miejsce – Magdalena 
Jeszke 
II miejsce – Agata 
Basińska 
III miejsce – Stanisław 
Otrompka i Bartosz 
Radtke 

 
19. 

Turniej o Puchar 
Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w 
Leśniewie 
 
cel:upowszechnianie 
sportu wśród dzieci, jako 
sposobu na zdrowy styl 
życia oraz promocja 
szkoły w środowisku 
lokalnym 
 
opiekun: mgr Dawid 
Pomorski 

międzyszkolny 
gminny 

SP Leśniewo Maj V miejsce drużynowo – 
Marta Wysocka, Agata 
Basińska,  Natalia Miotk, 
Agata Krzyżon, Daria 
Wierzbicka, Tamara 
Janusz, Wiktoria Jedtke 

 
20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasowy Konkurs 
Plastyczny w klasie VI pt. 
„Wiosenny Kwiat” 
 
cel: uwrażliwianie na 
piękno wiosennej 
przyrody, rozwijanie 
ekspresji twórczej 
poprzez różne techniki 
plastyczne oraz 
rozwijanie umiejętności 
plastycznych 
 
opiekun: mgr Iwona 
Oppor 
 

szkolny SP Mieroszyno Maj najlepsze prace: Agata 
Krzyżon, Gabriela 
Niewiadomska, Wiktoria 
Witkowska, Wiktoria 
Jedtke, Natalia Miotk, 
Daria Wierzbicka 

21. 
 
 
 
 
 
 

Konkurs Wystawienniczy 
Szkół Gminy Puck 2018 
pt. „Stulecie 
Niepodległości.” 
 
cel: propagowanie postaw 
patriotycznych wśród 
uczniów  oraz 

gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Gminie 

Puck 

Maj wyróżnienie: Magdalena 
Jeszke 



 
 
 
 
 
 
 
 

kształtowanie poczucia 
świadomości narodowej i 
szacunku wobec 
ojczyzny, rozwijanie 
indywidualnych zdolności 
plastycznych, budzenie 
zainteresowania różnymi 
technikami plastycznymi 
 
opiekun: mgr Iwona 
Oppor 

22. Matematyk Roku 2017/18 
 
cel: propagowanie kultury 
matematycznej w jak 
najszerszych kręgach 
uczniów, wzbudzenie 
większego 
zainteresowania 
matematyką 
 
opiekun: mgr Katarzyna 
Skwiercz 

szkolny SP Mieroszyno Czerwiec I miejsce w klasie IV – 
Oliwier Kepke 
I miejsce w klasie V – 
Magdalena Jeszke 
I miejsce w klasie VII – 
Kamil Szymański i 
Tomasz Konkel 
 

23. Pomorska Liga Dziewcząt 
w Piłce Nożnej  
cel:integracja dzieci 
trenujących piłkę nożną 
na Pomorzu, integracja 
środowiska trenerów 
szkolących dzieci na 
Pomorzu, zabawa i 
współzawodnictwo, 
urozmaicenie dla 
regularnie odbywających 
się treningów, promocja 
piłki nożnej wśród 
dziewcząt, promowanie 
zdrowego trybu życia 
 
opiekun: mgr Dawid 
Pomorski 

wojewódzki Pomorski Związek Piłki 
Nożnej 

Czerwiec VI miejsce drużynowo – 
Helena Motyl, Sandra 
Wierzbicka, Zuzanna 
Jackowska, Joanna 
Jamroz, Wanessa 
Krukowska 

 

 


