
 „RYMOWANKA – ZACHĘCANKA” 

W ramach realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych naszej szkoły - 
zbliżających się wakacji letnich oraz jako podsumowanie konkursu literackiego 
dla kl. I-III „RYMOWANKA – ZACHĘCANKA” dnia 11.06 br. o godz.9.00 odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami POLICJI POWIATOWEJ W JAROCINIE. 

 

 Protokół i wykaz uczniów SP w Jaraczewie biorących udział  

w szkolnym etapie konkursu literackiego 

 „RYMOWANKA – ZACHĘCANKA” 

KL.I 

1. ZUZANNA MASZTALERZ 

2.JONASZ DZIERGACZOW 

3. PIOTR PŁOŃCZAK 

4.NATALIA NOWAK 

5. NICOLA PIOTROWSK 

KL. II a 

6.LENA ANDRZEJEWSKA 

7. PAWEŁ WALORCZYK 

8. ZUZANNA MIKOŁAJCZAK 

KL. IIb 
9. NIKODEM MATUSZEWSKI 

10. KAROLINA JAŃCZAK 

KL.III 

11. ALEKS NOWICKI 

12. Dorota JAKUBOWSKA 

13. BARTOSZ PAWLAK 
  



 

Wszyscy uczniowie szkolnego etapu zostali nagrodzeni odblaskami: kamizelki, 

długopisy, breloczki, zakładki i dyplomami podczas spotkania 

z przedstawicielami policji w Jarocinie 11 czerwca br. Nagrody wręczył dyrektor 

szkoły mgr J. Podkówka w obecności 60 uczniów kl. I-III i ich wychowawców. 

To dla nich nasi goście przygotowali pogadankę nt. zachowania bezpieczeństwa 

podczas zbliżających się wakacji. Zebrani obejrzeli film dotyczący tej tematyki. 

Dzieci zaprezentowały piosenkę ,,Odblaski’’, ,,Noś odblaski’’, ,,O przechodzeniu 

przez ulicę’’. 

SZKOLNA KOMISJA KONKURSOWA w składzie : 

• mgr Kamila Gendera n.l polonista  

• mgr Dariusz Andraszak n.l  informatyki  

• mgr Elżbieta Grześkowiak n.l ed. wczesnoszkolnej i koordynator 

szkolnego etapu konkursu  

wytypowała prace ucz. ZUZANNY MASZTALERZ , Piotra Płończaka z kl.1 oraz 

Doroty Jakubowskiej z kl.3 

 

 

 



 Prace wytypowane na etap wojewódzki ze SP w Jaraczewie 

ZUZANNY MASZTALERZ 
„Odblask jasno jak gwiazda na niebie świeci 

By bezpieczne były dzieci. 
Gdy na odzieży odblask się uśmiecha. 
To jestem widoczna z bardzo daleka” 

 
Piotr Płończak 

„Gdy chcesz na drodze bezpiecznym być 
Noś odblaski będziesz żyć. 

Czy to w nocy czy to w dzień 
Ty odblaskiem zawsze się mień” 

 
Dorota Jakubowska 
„Koleżanko ma, kolego 
Noś odblaski na całego. 

Bądź widoczny w dzień i w nocy, 

By kierowca nie musiał wzywać pomocy.”  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ucz. kl. I-III byli widoczni podczas przerw 
 



Ucz.   

Na korytarzu widniała gazetka tematyczna przygotowana przez ucz. kl. III  



Pan dyrektor J. Podkówka wręcza nagrody z koordynatorem szkolnego etapu 

p.E.Grześkowiak 

 



  

 

 

Nasi goście z Jarocina 
 

 

 

 

  



 

Podczas piosenki goście z uczniami 
 

 

 

 



 

 

Wystawa prac i nagród   
 



 

 

Ucz. kl. III- szkolny etap na tle gazetki okolicznościowej w sali lekcyjnej… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom taki otrzymał każdy nagrodzony uczestnik 

 

 

Dyplom  dla 

 
za udział w szkolnym etapie konkursu KG Policji 

,,RYMOWANKA-Z ACHĘCANKA’’ n.l koordynator mgr 

Elżbieta Grześkowiak  

Jaraczewo, 11.06.2019r. 


