
  
   Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy znajduje się w miejscowości Giemlice, 

malowniczej wsi połoŜonej na śuławach Gdańskich, w gminie Cedry Wielkie. W szkole jest 

6 klas i oddział przedszkolny, a od listopada br. powstanie  przedszkole dla dzieci w wieku od 

2 do 5 lat. Łącznie na zajęcia dydaktyczne uczęszcza  94 uczniów. Nasza szkoła  to miejsce 

przyjazne dziecku. Znamy doskonale środowisko naszych podopiecznych. Tu Ŝadne dziecko 

nie jest anonimowe. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju 

osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o 

współczesnym świecie. 

   Dajemy kaŜdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania 

obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, 

demokracji, sprawiedliwości i wolności. UmoŜliwiamy uczniom rozwijanie zainteresowań 

poza lekcjami na zajęciach dodatkowych. W ramach tych działań funkcjonują następujące 

kółka: plastyczne – środa 12.15 –14.05; regionalne – czwartek 12.15 –14.05; sportowe -  

poniedziałek i czwartek 14.15 – 15.55 . Ponadto  zostały wprowadzone dodatkowe zajęcia z 

informatyki w klasach  I - VI, a języka angielskiego uczą się juŜ pierwszoklasiści. Nad 

prawidłowym rozwojem psychicznym, problemami w nauce i Ŝyciowymi troskami czuwa 

pedagog szkolny Pani Mirosława Polanowska, natomiast  dodatkowo uczniów mających 

problemy w nauce objęła opieką rewalidacyjną Pani Halina Rachańska - Miszczyszyn. 

Szkoła stale współpracuje  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, 

która wspiera naszą placówkę w realizacji zadań dydaktycznych oraz wychowawczo-

opiekuńczych, a takŜe wspomaga rozwiązywanie problemów rozwojowych uczniów.             

W trosce o prawidłową kondycję fizyczną dzieci zostały są kierowane na gimnastykę 

korekcyjną prowadzoną przez Panią ElŜbietę Kurowską.   

   W ramach programu „Pracownia komputerowa w kaŜdej szkole”  powstała klasopracownia 

komputerowa z dostępem do Internetu oraz pracownia językowa. Obie współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

   Biblioteka szkolna zaprasza codziennie w godz. 9.00 - 15.30. W czytelni pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza moŜna poszerzyć swoją wiedzę, korzystając z dostępnych 

słowników, encyklopedii oraz innych interesujących wydawnictw popularnonaukowych. 

Uczniowie biorą udział w przeróŜnych konkursach organizowanych  w szkole, na terenie 

gminy czy powiatu. Do najbardziej znaczących naleŜą sukcesy w konkurach artystycznych, 

przedmiotowych  oraz zwycięstwa w zawodach sportowych.  

Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole, ale takŜe o estetykę naszej placówki.  



We wrześniu br. został ukończony kolejny etap prac remontowych  na terenie naszej szkoły. 

Wymieniono dach oraz wykonano elewację budynku. W listopadzie ubiegłego roku nastąpiło 

uroczyste nadanie szkole imienia, poprzedzone mszą świętą w Kościele P.W. Jana Chrzciciela 

w Giemlicach. Odtąd patronem naszej szkoły jest Jan Brzechwa – ulubiony autor utworów 

dziecięcych, a obchody Dnia Patrona ustanowiono w maju.  

   Nie moŜna by mówić o szkole pomijając nauczycieli. Wykształcona kadra pedagogiczna 

prowadzi zajęcia dydaktyczne profesjonalnie, na wysokim poziomie i z ogromnym 

zaangaŜowaniem. Nauczyciele stale korzystają  ze wszystkich dostępnych form podnoszenia 

kwalifikacji, co sprzyja lepszej i efektywniejszej edukacji.  Ponadto systematycznie 

zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. 

   Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. W trosce o jakość szkoły 

nadzorowane są osiągnięcia uczniów klasy IV i VI. Stworzenie skutecznego planu 

naprawczego podniesie wyniki sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasistów. Obecnie 

uczniowie klasy szóstej zostali dodatkowo objęci zajęciami z j. polskiego i  matematyki w 

ramach przygotowań do sprawdzianu. 

ChociaŜ jest jedną z mniejszych placówek w gminie, to działania pręŜnie i zdecydowanie, 

czym wyróŜnia się na tle pozostałych szkół.  

   Szkoła Podstawowa w Giemlicach –to „Szkoła z klasą”, ten tytuł otrzymaliśmy biorąc 

udział, w latach 2002 –2004, w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz fundację 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zatytułowanej „Szkoła z klasą”.   

Ponadto w ramach konkursu „Dotacja dla szkół na projekty rozwojowe”, którego celem miało 

być zwiększanie szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich, zaznaczyliśmy i tu takŜe 

swój udział w projekcie. 

Nasza placówka została  wyposaŜona w klasopracownię komputerową oraz dodatkowo 

pracownię językową- obie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 

pracowniom nasi uczniowie pokonali barierę strachu i bez obaw wykorzystują  komputery do 

nauki. 

   We wrześniu br. szkoła,  jako jedyna na terenie gminy, wystąpiła do Kuratorium Oświaty        

o przyznanie Pomorskiego  Certyfikatu Jakości. 

W roku szkolnym 2002/2003 nawiązaliśmy współpracę z holenderskim stowarzyszeniem 

KIWANIS, działającym w Polsce. Dzięki wsparciu stowarzyszenia otrzymaliśmy wiele 

potrzebnych szkole urządzeń m.in.: sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, fax. Przedstawiciele 

stowarzyszenia wspomagają szkołę w propagowaniu profilaktyki stomatologicznej, 

dostarczając naszym podopiecznym bezfluorowe pasty do zębów. Nasi uczniowie otrzymują 



takŜe paczki na święta. Współpraca rozwija się nadal. Jesteśmy w stałych kontaktach z 

reprezentantami stowarzyszenia. W marcu ubiegłego roku gościliśmy członków „Kiwanis” ze 

Stanów Zjednoczonych, a we wrześniu br. z kolejną wizytą przybyli holenderscy 

przedstawiciele stowarzyszenia. W maju 2006r. uczniowie klasy V i VI  w ramach Zielonej 

Szkoły zostali zaproszeni do Holandii na tygodniowy pobyt.  

   Społeczność szkolna bardzo chętnie bierze udział w ogólnopolskich akcjach: Góra Grosza, 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata, Obchody Światowego Dnia Ziemi. 

Szkoła aktywizuje i współdziała z najbliŜszym środowiskiem. Organizuje Festyn Rodzinny 

połączony z Dniem Dziecka, Wigilię dla starszych i samotnych, Dzień Babci i Dziadka, 

doŜynki, zabawę andrzejkową, bal karnawałowy.  

Staramy się uczyć naszych wychowanków szacunku do przeszłości, jak i przyszłości, 

poszanowania godności swojej i innych,  prawidłowych relacji w kontaktach z rówieśnikami i 

dorosłymi. Doskonałym sposobem realizacji tych zamierzeń są m.in. szkolne uroczystości i 

imprezy, które organizujemy wspólnie z nimi. W roku szkolnym 2006/2007 odbyły się 

następujące imprezy: 

-          Udział w Gminnych DoŜynkach w Szkole Podstawowej w Cedrach Małych - 

prezentacja słowno-muzyczna naszych uczniów ; 

-          Uroczystość z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej –montaŜ 

muzyczno-słowny; 

-          Uroczystość z okazji Dnia Papieskiego –montaŜ muzyczno- słowny; 

-          Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

Plan pracy na rok szkolny 2006/2007 jest bogaty i urozmaicony. Obecnie w uczniowie 

przygotowują się udziału w licznych konkursach i olimpiadach organizowanych na terenie 

placówki, gminy czy powiatu.  


