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Wrzesień rozpoczyna nowy rok szkolny, który tradycyjnie potrwa aż do czerwca. Dla uczniów
klas starszych jest on kolejnym rokiem, w którym kontynuować będą naukę, wezmą udział w licznych
zajęciach, konkursach, turniejach, imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych, wycieczkach,
zabawach i dyskotekach.
Wrzesień to jednocześnie najważniejszy miesiąc w życiu pierwszoklasistów i ich rodziców,
którzy rozpoczynają swoją „przygodę z nauką” w boreckiej podstawówce.

UROCZYSTOŚCI:

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września 2015 roku o godzinie 8.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016. Na uroczystość przybyli zaproszeniu goście, wśród których był Burmistrz Borku
Wielkopolskiego pan Marek Rożek.
Jednak najważniejszymi osobami uroczystości były dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniowie naszej szkoły. Najmłodsze dzieci z klas pierwszych przybyły ze swoimi Rodzicami.
Powitaliśmy 57 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 90 dzieci z klas pierwszych. Progi naszej szkoły
przekroczyli również uczniowie klas 4 i 5 ze szkół w Zalesiu oraz Wycisłowie.
Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by omówić
sprawy organizacyjne nowego roku szkolnego.

Udział delegacji naszej szkoły w uroczystościach
upamiętniających wybuch II wojny światowej.
1 września odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej, w których
uczestniczył poczet sztandarowy naszej szkoły oraz delegacja Samorządu Uczniowskiego w asyście
opiekuna SU oraz dyrektora szkoły. W uroczystości wzięli udział również harcerze z działającej przy
naszej szkole 19 Próbnej Drużyny Harcerskiej wchodzącej w skład Hufca ZHP w Jarocinie.

TURNIEJE:

XV Jesienny Turniej Piłki Nożnej
przy sztucznym oświetleniu.
24 września 2015 na ORLIKU odbył się XV Jesienny Turniej Piłki Nożnej przy sztucznym
oświetleniu.
Głównymi organizatorami byli nauczyciele naszej szkoły panowie: Piotr Gogulski i Michał
Szczepaniak oraz Prezes TKKF Kosmos pan Gabriel Szczepaniak.
Otwarcie rozgrywek nastąpiło o godzinie 18.00. W rozgrywkach uczestniczyły dwie drużyny
z naszej szkoły oraz drużyna z Zimnowody.
Każdy grał z każdym, a jedna połowa trwała 8 minut.
Poszczególne wyniki meczy przedstawiają się następująco:
Borek II – Zimnowoda 0:1 (Zimnowoda- Bartosz Napierała).
Borek I-Borek II 3:2 (Borek-Mateusz Majchrzak 3/Zimnowoda- Jakub Maćkowiak, Grzegorz
Świerkowski).
Zimnowoda- Borek I 1: 4 (Zimnowoda- Bartosz Napierała/Borek- Mateusz Majchrzak 3, Jan
Krzyżaniak).

Klasyfikacja:
SP Borek I
SP Zimnowoda
SP Borek II
Najlepszy strzelec: Mateusz Majchrzak (6).
Najlepszy bramkarz- Nikolas Krężelewski (3).
Fundatorem nagród był Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim oraz TKKF Kosmos.

SPARTAKIADY:
Rejonowa Spartakiada Sportów Obronnych
18 września na strzelnicy sportowej LOK w Borku Wielkopolskim odbyła się Rejonowa
Spartakiada Sportów Obronnych. Organizatorem byli: Szkolne Koło LOK, Zarząd Powiatowy LOK
Gostyń, Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim. Celem zawodów było: popularyzacja strzelectwa
sportowego, doskonalenie umiejętności strzeleckich, integracja dzieci i młodzieży, zapoznanie
młodzieży z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią i amunicją.
Naszą szkołę reprezentowali: Kacper Czajka kl.5c, Marek Koncewicz kl.6b, Szymon Koncewicz
kl.6b. Drużynowo zajęli II miejsce w swojej kategorii uzyskując 302 pkt.
W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Szymon Koncewicz kl.6b. Opiekunem drużyny
był nauczyciel Michał Szczepaniak.

PROMOCJE:
Promocja projektu

„Idealne osiedle”
We wrześniu klasy 6, podczas zajęć technicznych, realizowały ciekawy temat plastyczny, który
ujawnił ich zdolności plastyczno- przestrzenne w pokazaniu swojej wizji idealnego osiedla . Wystawę
prac zorganizowano na pierwszym piętrze szkoły.

Promocja ciekawie spędzonego czasu wolnego

Wycieczka do Warszawy
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły podziwiali uroki naszej stolicy. Organizatorem wycieczek jest
Szkolne Koło Turystyczne prowadzone przez p. L. Krzyżosiak i p. R. Michalewicz.
Tym razem uczniowie zwiedzali Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Parku Szczęśliwickim na Ochocie.
Odbyli tam przejażdżkę wyciągiem krzesełkowym na tzw. Górkę Szczęśliwicką, gdzie na tarasach
widokowych oglądali panoramę miasta.
Następnie uczestniczyli w Festiwalu Smaków i w degustacji przysmaków różnych stron Polski mających
miejsce w Pałacu Kultury i Nauki.
Zobaczyli również Wystawę Przemysłu i Techniki. Dalszym punktem programu wycieczki było Muzeum
Wojska Polskiego a potem ogrody dachowe biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
Na zakończenie pobytu w Warszawie uczestnicy wycieczki zjedli posiłek w centrum handlowym Złote
Tarasy. W godzinach nocnych zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Borku Wlkp.

Promocja samorządności rodziców
Wyniki wyborów do Prezydium Rady Rodziców

29 września 2015r. 0 godzinie 18.30 odbyło się pierwsze zebranie „nowej” Rady Rodziców,
na którym odbyły się wybory Prezydium Rady oraz Przewodniczącego RR..
Wyniki głosowania:
Przewodnicząca: Marlena Rożek.
Zastępca: Milena Małecka.
Skarbnik: Honorata Beska.
Sekretarz: Ewa Gendera.
Członek Prezydium: Violetta Banaszak.
Po wyborach i ukonstytuowaniu się Prezydium rozpoczęto pracę nad pierwszymi uchwałami.

Promocja samorządności uczniów:

Akcja charytatywna - zbiórka nakrętek
We wrześniu SU rozpoczyna zbiórkę plastikowych nakrętek. Dochód z tej akcji przeznaczony będzie
na wybrane przez uczniów cele charytatywne.
Przynieś plastikowe nakrętki, a otrzymasz 3 punkty z zachowania raz w miesiącu. Możesz dobrym
uczynkiem naprawić swój błąd w zachowaniu. Biorąc udział w akcji dbasz o środowisko i wspierasz
potrzebujących. Takie postępowanie jest pozytywnym zachowaniem. Pamiętaj o dokładnym podpisaniu
woreczka z nakrętkami.
Szczegóły na gazetce szkolnej Samorządu Uczniowskiego.

Zbiórka kasztanów
Samorząd Uczniowski ogłasza coroczną zbiórkę kasztanów. Zebrane przez Was kasztany możecie
przynosić do szkoły i zostawiać przy wejściu do szkoły. Pamiętajcie o dokładnym podpisaniu worków
z kasztanami.
Biorąc udział w zbiórce można uzyskać dodatkowe punkty z zachowania. Zarobione pieniądze
przeznaczone zostaną , miedzy innymi, na organizację naszych dyskotek.
Szczegóły na gazetce Samorządu Uczniowskiego. Pobijmy wspólnie nasz rekord!

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

Dni wolne od zajęć
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 ustalone
przez Dyrektora Szkoły:
2 maja 2016 roku
27 maja 2016 roku
5 kwietnia 2016 roku (sprawdzian klas 6)
20 czerwca 2016 roku
21 czerwca 2016 roku

Dostęp do wody pitnej
W celu zapewnienia uczniom w szkole dostępu do wody pitnej w miejscu ogólnodostępnym w dniu
25.09.2015 roku na parterze szkoły zamontowano dystrybutor wody. Prosimy uczniów o nie niszczenie
urządzenia i rozsądne z niego korzystanie. Wodę można napuszczać np. do kubków, małych butelek
po wodzie mineralnej lub innym napoju.

H. Obałek
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