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Bezpieczna droga do szkoły
Autor: M. Dąbrowska
30.09.2015.

Zależy nam na Waszym bezpieczeństwie  takimi słowami wicedyrektor szkoły, pani Wioleta
Kujach, rozpoczęła apel w ZSP w Kleszczewie 24 września. Szkoła zaangażowała się w realizację
programu Szkoła Promująca Zdrowie. W jego ramach zostanie podjętych szereg działań mających na
celu zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Oczywiście, szczególną troską należy objąć bezpieczeństwo
na drogach. Pani Hanna Jankowska wraz ze swoją klasą II A przygotowała apel poświęcony temu
tematowi. Były wierszyki i piosenki, a w nich sporo wiedzy na temat zasad zachowania się na drodze.
Gościliśmy na apelu policjanta z pobliskiego posterunku policji w Zblewie, Wojciecha Trokę, który zabrał
głos i przestrzegał uczniów przed nierozsądnym zachowaniem na drodze oraz zalecał stosowanie się do
obowiązujących przepisów. a nade wszystko stosowania zasady ograniczonego zaufania. Pani dyrektor
szkoły, Iwona Wysmułek  Śliwa, wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursie
zorganizowanym przez Hannę Jankowską pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły.

A oto nagrodzeni:
z klasy I A
I m. Bartek Stencel
II m. Paulina Kuziemska
III m. Igor Berak
z klasy I B
I m. Daria Szmukała
II m. Sandra Szadkowska
III m. Marcel Reszczyński
z klasy II A
I m. Kacper Woźniak
II m. Agata Kurowska
III m. Dominika Czaplewska
z klasy II B
I m. Julia Szramka,
II m. Mateusz Paprocki,
III m. Szymon Jankowski;
z klasy III
I m. Julia Orlikowska
Wręczono również nagrody ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zachowaj trzeźwy umysł,
którego szkolnym koordynatorem była Katarzyna Kulas. Jego laureatami zostali Roksana Richert, Julia
Różańska i Karol Cerowski. Natomiast w konkursie, organizowanym przez Hannę Herman Moje
bezpieczne wakacje, nagrodzono Natalię Milewską, Karolinę Szarkowską, Macieja Netza. Zaczął się
nowy rok szkolny, a tym samym na naszych drogach pojawią się uczniowie. Oni zrobili już sporo, by
nauczyć się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Reszta w rękach kierowców.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Zapraszamy
do galerii zdjęć !!!
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