
Drodzy Czytelnicy!  
Podobnie jak w ubiegłym, tak i w tym roku szkolnym gazetka FILEK jest cała 
dla Was! Jesteśmy dumni z tego, że tylu z Was regularnie nas czytało, a część 
nawet prenumerowała nasze szkolne czasopismo. Jego koszt to tylko 20 groszy – 

w tym roku zdecydowaliśmy się obniżyć cenę, aby zachęcić do kupna gazetki 
jeszcze większą liczbę uczniów. Jak łatwo policzyć, koszt rocznej prenumeraty to 
zaledwie 2 złote – czyli paczka dużych chipsów. Z pieniędzy zebranych w 
ubiegłym roku zakupiliśmy papier oraz nagrody na konkursy. W tym roku 

planujemy również zamieszczać w gazetce comiesięczne kupony – tym razem będzie 
to LOTERIA. Dzisiaj zamieszczamy pierwszy kupon, a zasady dokładniej wyjaśnimy 
w kolejnym, październikowym numerze Filka.  

UWAGA!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chociaż pieniądze szczęścia nie dają – na dobry początek roku szkolnego mamy dla 
Was… milion dolarów!!! Trzymajcie je w piórniku i chuchajcie na szczęście! 
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Dla każdego człowieka czas inaczej płynie. Życie szkolne regulują 
dzwonki, a w szerszej perspektywie dni nauki i dni odpoczynku. 1 
września okres relaksu bezpowrotnie minął, a zaczął się kolejny w 
waszym życiu rok szkolny. Jesteście uczniami Szkoły Podstawowej nr 
1 i możecie być z tego faktu dumni. Cyfra ‘1’ oznacza, że nikogo przed 
wami już nie ma, jesteście z przodu. Niestety, dość trudno utrzymać 
prowadzenie, dlatego nauczyciele, a przede wszystkim rodzice 
oczekują od was zaangażowania, systematyczności i pozytywnego 
podejścia do nauki. Czasami napotkacie trudności, bo nic nie jest w 
życiu łatwe – ale wtedy właśnie musicie poświęcić na naukę więcej 
czasu, zmobilizować chęci i odrzucić pokusy rozrywek. Szkoła to 5 dni 
w tygodniu – ale sobota i niedziela są dla was i tylko dla was.  
Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły życzą wam 
udanego roku szkolnego, jak najmniej problemów z nauką satysfakcji 
z wykonanej pracy i radości, jaką niesie przebywanie wśród 
przyjaciół. A jeśli poczujecie, że zbliża się kres waszych sił, 
pomyślcie… już za 10 miesięcy WAKACJE . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy chętne osoby do współtworzenia FILKA. I Ty możesz zostać 
redaktorem naszego czasopisma. Wystarczy, że masz pomysł na 
artykuł/wywiad/ankietę – zgłoś się do Teachera, opowiedz o swoim pomyśle, a 
wydrukujemy Twój artykuł. Pomyśl o temacie, zastanów się jak go opracować i 
podaj termin. Możecie pisać o muzyce, modzie, urodzie, technologii, sporcie – 
ogranicza Was jedynie Wasza wyobraźnia i poziom znajomości języka polskiego. 
Regularnych współpracowników wynagrodzimy  



 
 
Każda instytucja musi być przez kogoś zarządzana. W szkołach taką funkcję pełni 
dyrektor, ale nie jest on sam w kierowaniu placówką. W pewnych sprawach musi 
zasięgać opinii innych osób – a dokładnie Rady Rodziców oraz Samorządu 
Uczniowskiego. Cóż to jest ten Samorząd? W waszej klasie są przewodniczący oraz 
skarbnik – a jeśli zbierzemy te osoby ze wszystkich klas – to jest właśnie Samorząd 
Uczniowski. Każda organizacja musi mieć swoje kierownictwo, a w naszej szkole 
główne funkcje pełnią: 
 
PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Liśkiewicz 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Zuzanna Ćwiklińska 
SEKRETARZ: Natalia Wylangowska 
RZECZNIK PRAW UCZNIA: Hubert Gasin 
POCZET SZTANDAROWY: Hubert Metera, Martyna Roloff, Marlena Maziarska 
OPIEKUN SAMORZĄDU:  Tomasz Jarmołkiewicz 
 
Każda z tych osób ma określone zadanie w Radzie Samorządu Uczniowskiego. 
Przewodniczący reprezentuje organizację na zewnątrz, ale nie jest to jedyna jego 
rola. Jest także odpowiedzialny za prawidłową pracę całości i często ją koordynuje. 
To bardzo ważne, w jaki sposób przewodniczący zorganizuje sobie swoją pracę, bo 
najczęściej to on sam jest z niej rozliczany. Wiceprzewodniczący to osoba wskazana 
przez przewodniczącego i zaakceptowana przez członków komisji. Jego zadanie to 
zastępowanie przewodniczącego w razie jego nieobecności,  a także kierowanie  
pracami komisji, które zostały powołane  w celu rozwiązania konkretnego 
problemu, opracowania konkretnych działań. Wiceprzewodniczący to osoba, która 
musi wspierać działania przewodniczącego, gotowa do udzielania rad i przejęcia  w 
razie konieczności pewnych obowiązków na siebie.  Sekretarz to funkcja bardzo 
ważna i odpowiedzialna i wymagająca dobrej organizacji pracy. Sekretarz bowiem 
dokumentuje całą działalność organizacji.  Z tą funkcją  wiążą się działania 
organizacyjne takie jak: zawiadamianie o zebraniach i spotkaniach, dbanie o to aby 
uczestnicy zebrań otrzymali na czas odpowiednie materiały, a także 
protokołowanie posiedzeń. Do zadań sekretarza należy również gromadzenie 
wszelkich uchwał, stanowisk i decyzji.  Musi to być osoba doskonale zorientowana 
we wszystkim, co dotyczy działalności Samorządu, aby w razie konieczności 
przypomnieć przewodniczącemu o sprawach istotnych, ważnych terminach, 

uchwałach i decyzjach, a także udzielić informacji podczas nieobecności 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  Rzecznik praw ucznia jest osobą, do 
której można się zwrócić w przypadku, kiedy uważacie, że wasze prawa są łamane, 
że coś dzieje się niesprawiedliwie – a jego zadaniem jest rozważyć, czy wasza skarga 
jest zasadna i skierować ją na odpowiednie tory. Poczet sztandarowy to chyba 
najbardziej widoczny element SU – pojawiają się na oficjalnych uroczystościach, 
reprezentując dobre imię szkoły i prezentując jej sztandar. To zadanie niełatwe, bo 
wymaga powagi i dobrej kondycji fizycznej – czasami trzeba dość długo wytrzymać 
w pozycji stojącej… 
Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac samorządu szkolnego, inicjuje 
zebrania samorządu, pośredniczy w rozmowach z radą pedagogiczną i dyrekcją 
szkoły w sprawach szkoły i uczniów, inspirują pracę samorządu szkolnego oraz 
czuwa nad zgodnością planu pracy i działań samorządu z planem dydaktyczno - 
wychowawczym szkoły i uchwałami rady pedagogicznej. 
Samorząd Uczniowski jest zatem organem, który tworzycie wy, drodzy uczniowie – 
Rada was reprezentuje. Jeżeli macie jakieś pomysły, wiecie już do kogo się z nimi 
zwrócić. 
Rada Samorządu Uczniowskiego już myśli o zadaniach na ten rok. Dzięki ich 
inicjatywie od poniedziałku 8 września na przerwach będziecie słuchać muzyki. 
Opiekun Samorządu zadba o jakość nadawanych dźwięków w ten sposób, że 
ustalone zostaną dni poświęcone na jeden gatunek muzyki: pop, rock, reggae, jazz, 
klasyczna, country, ballady, muzyka polska, disco, disco polo itp… Każde publiczne 
odtwarzanie muzyki wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty licencyjnej do 
ZAiKS-u – Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Na szczęście placówki 
edukacyjne są zwolnione z tych opłat, dlatego z przyjemnością zaserwujemy Wam 
porcje dobrej muzyki – przecież muzyka łagodzi obyczaje. Dzięki jej zróżnicowaniu 
będziecie również mieli szansę poznać poszczególne gatunki muzyczne i określić, 
który jest tym waszym ulubionym. A w przyszłości, kto wie? Może sami zostaniecie 
muzykami i to Waszych piosenek będą słuchały dzieciaki w szkole? 
 
 
Jeszcze w kwestii muzyki… ostatni 
weekend września w Chełmnie to dni 
kultury czeskiej. Z tej okazji 27 września w 
sobotę na Rynku odbędzie się specjalny 
koncert dla gości z Czech. Wśród 
występujących zobaczycie też Teachera i 
jego gości: Kasię Seehaber i Sandrę 
Pawłowską (absolwentki SP1), Annę 
Kubinę (Lisewo) oraz zespół grający 
muzykę reggae RASTA GAL.    

27 września  RYNEK   


