JEDNODNIÓWKA
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

WRZESIEŃ 2014

Serdecznie witamy wszystkich Naszych Czytelników!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
Naszej Szkolnej Gazety JEDODNIÓWKI
po wakacyjnej przerwie.

Na terenie szkoły znajdują się:

Mamy nadzieję, że się Wam spodoba.
Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich
chętnych uczniów, którzy chcą i mają ochotę napisać
coś od siebie.

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO
- PIĘTRO II
GABINET PSYCHOLOGA - PIĘTRO I
GABINET PIELĘGNIARKI - PIĘTRO I

Uczniowie, zawody i wychowawcy klas I:
Klasa I a - wychowawca p. Katarzyna Doktor - zawód ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Klasa I b - wychowawca p. Krzysztof Biniecki - zawód pracownik pomocniczej obsługi hotelowej, fryzjer, stolarz
Klasa I c - wychowawca p. Małgorzata Małkowska - zawód cukiernik,
ogrodnik

SEKRETARIAT CZYNNY
OD GODZINY 7:30 - 15:30
“

-Nasza nauczycielka mówi sama do
siebie
-czy wasza też?
-Nie, nasza myśli, że jej słuchamy
Na biologii:
-Proszę pani co to jest: ma sześć
nóg i wyłupiaste, czarne oczy?
-Nie wiem...
-Ja też nie wiem, ale to coś chodzi
pani po ramieniu
Wpada chłopiec do sklepu i mówi:
-Ble bzuebuku woao bleble PEPSI.
A sprzedawca do niego:
-Dwie butelki czego

Podpis zdjęcia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2014/2015
1 września 2014 - Rozpoczęcie roku szkolnego
30 września – Dzień Chłopaka
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
16 października - Dzień Papieża Jana Pawła II
1 listopada – Święto Zmarłych
11 listopada – Święto Niepodległości
6 grudnia - Mikołajki
22 - 31 grudnia 2010 - Zimowa przerwa świąteczna
24 grudnia - Wigilia
25 – 26 grudnia – Boże Narodzenie
1 stycznia 2011 – Nowy Rok
6 stycznia – Święto Trzech Króli
21 stycznia – Dzień Babci
22 stycznia – Dzień Dziadka
14 lutego - Walentynki
16 lutego - 1 marca - Ferie zimowe
8 marca – Dzień Kobiet
02 - 07 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna
05 – 06 kwietnia – Święta Wielkanocne
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
26 maja – Dzień Matki
1 czerwca – Dzień Dziecka
23 czerwca – Dzień Ojca
26 czerwca 2015 - Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca - 31 sierpnia – WAKACJE!!!!! ☺
DODATKOWE WOLNE DNI
10.11.2014
02.01.2015
05.01.2015
05.06.2015

Na terenie naszej szkoły organizowane są różne koła zainteresowań oraz
zajęcia dodatkowe, abyście mogli ciekawie spędzić wolny czas i rozwijać
swoje pasje. Oto niektóre propozycje. Zapoznajcie się z nimi. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
„Puzzlami po Europie”, prowadzący p. Krzysztof Biniecki - dla miłośników układania puzzli.
„Szkolne Koło Teatralne” , prowadząca p. Joanna Dąbrowska – zaprasza wszystkich
lubiących występować na scenie.
„Szkolne Koło PCK”, prowadząca p. Halina Kaszyńska – dla tych, którzy chcą pomagać
innym i czynić świat lepszym.
„Klub Europejski” , prowadzące p. Justyna Pokorska-Kawa oraz p. Maria Chodorowska – to
poznawanie innych krajów, a przy okazji bardzo dobra zabawa.
„Szkolne Koło Miłośników Miasta Bydgoszczy”, prowadzące p. Jagna Snopko, p. Joanna
Wodzinska – dla miłośników naszego miasta i pieszych wędrówek.
„Szkolne Koło Warcabowe” , prowadzący p. Łukasza Grudę – zaprasza wszystkich fanów
tej gry.
„Klub młodego przedsiębiorcy” , prowadząca p. Grażyna Woźniak – dla tych, którzy chcieliby
w przyszłości mieć swoją firmę i dobrze zarabiać.
„Magia słów”, prowadząca p. Małgorzata Małkowska – dla miłośników języka polskiego i
mistrzów ortografii.
Samorząd uczniowski, którego opiekunami są p. Alina Kuźniewska oraz p. Jarosław
Ungerek zaprasza wszystkich, którzy chcieliby mieć wpływ na to, co się dzieje w naszej szkole.

