
Dzisiejsza gazetka jest przedostatnią w tym roku szkolnym. Ostatni czas w polskiej oświacie 
był bardzo nerwowy – długi strajk, egzaminy ósmoklasisty i gimnazjalisty; niewiele nauki w 
szkołach. Informacje w tej gazetce to materiały otrzymane od nauczycieli dotyczące 
zrealizowanych działań w okresie połowa kwietnia – koniec maja. Działo się o wiele więcej, 
ale tylko tyle materiałów zebraliśmy. Za miesiąc ostatni numer, czerwcowy, gdzie znajdziecie 
ostatni kupon oraz wskazówki, jak wszystkie dziesięć wymienić na nagrodę! Stay tuned! 
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Jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Dotyczy to zarówno sfery 
prywatnej, jak i publicznej – a na stanowiskach osób pełniących 
odpowiedzialne funkcje w większości przypadków obowiązuje tzw. 
kadencyjność, czyli obejmują dany urząd na określony czas. 
W przypadku dyrektora szkoły okres ten wynosi 5 lat. Aktualna dyrektor 
szkoły, pani Ewa Nowicka pełni tę funkcję już 
drugą kadencję, a w związku z jej przejściem na 
emeryturę wystąpiła koneczność przeprowadzenia 
konkursu na to stanowisko. We wtorek, 21 
maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Chełmnie 
odbył się konkurs na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1. Spośród trojga kandydatów, 
którzy musieli zaprezentować koncepcję 
pracy szkoły na najbliższe lata, czyli swój 
plan na zarządzanie i kierunki rozwoju placówki, 
decyzją komisji konkursowej wygrała pani 
Agnieszka Cabaj - i to ona w roku szkolnym 
2019/2020 przejmie stery w naszej szkole!  W skład komisji weszło troje 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty, troje delegatów z Urzędu Miasta w 
Chełmnie, dwoje rodziców uczniów SP 1, dwoje nauczycieli SP 1 (wybranych 
w tajnych wyborach na posiedzeniu rady Pedagogicznej) oraz po jednej 
osobie ze związków: ZNP i Solidarność. Koncepcja pracy szkoły pani 
Agnieszki zyskała entuzjastyczny aplauz przeważającej części komisji - już od 
września czekają nas zatem kolejne zmiany na lepsze! W imieniu życzliwych 
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi życzymy Pani 
Agnieszce spokojnej pracy, realizacji wszystkich zamierzeń, niesłabnącej pasji 
i nieprzemijającej wiary w dobrych ludzi! 

(Teacher) 



 
 

Dnia 06.05.2019r. na stadionie w Chełmnie odbyły się zawody powiatowe w la. W zawodach 
wystartowało 15  uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie ( 5 dziewcząt 
i 10 chłopców)- rocznik 2003-2005. 
Wyniki: dziewczęta:     
I miejsce Oliwia Lewandowska – pchnięcie kulą – 8,99 m 
II miejsce Julia Kasprzyk – pchnięcie kulą  – 8,16 m 
II miejsce Marika Krzesimowska – skok wzwyż – 1,30 m   
V miejsce Wiktoria Głowacka – 300 m - 1:19,00    
VI miejsce Milena Kołtuńska – 300 m – 1:24 
I miejsce dziewcząt w sztafecie szwedzkiej  400 m-300m-200m-100m w składzie: 
Marika Krzesimowska, Wiktoria Głowacka, Milena Kołtuńska, Oliwia Lewandowska – 3:07,9 
 
chłopcy:   
II miejsce Kamil Linkowski – 100 m – 12,3 sek. 
II miejsce Kacper Kluczyk – skok wzwyż – 1,45 m 
II miejsce Marcin Jarentewicz – skok w dal – 4,06 m 
III miejsce Jakub Marlewski – skok w dal – 4,02 m 
III miejsce Aleksander Niedzielski  -  pchnięcie kulą – 7,97 m 
IV miejsce Jakub Tołodziecki – pchnięcie kulą – 7,66 m 
VI miejsce Jakub Wiśniewski – 100 m-13,7 sek. 
VIII miejsce Krystian Kolczyński – 100 m-13,8 sek. 
IX miejsce Szymon Zarembski -1500m – 5:54,9 
IX miejsce Dawid Szalaty – 300 m - 49,7 sek. 
III miejsce chłopców w sztafecie szwedzkiej 400m-300m-200m-100m w składzie:   
Jakub Marlewski, Dawid Szalaty, Jakub Wiśniewski, Kamil Linkowski – 2:42,7 
 

  

48 OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MEMORIAŁ J. SCHMELTERA – 07.04.2019 
 
470 m dziewczęta rocznik 2008 i młodsze: 
 9 miejsce Luiza Bielec-1:38,40 
16 miejsce Nicola Talarek-1:41,50 
54 miejsce Nikola Górecka-2:02,70 
57 miejsce Nicola Syrowska – 2:04,15 
66 miejsce Martyna Katlewska – 2:11,05 
75 miejsce Zuzanna Lewandowska – 2:15,75 
77 miejsce Adrianna Roloff – 2:17,40 
79 miejsce Dominika Kopańska – 2:17,45 
81 miejsce Marta Danielewska – 2:18,50 
 
900 m dziewczęta rocznik 2006/2007: 
29 miejsce Patrycja Żakowska – 3:45,70 
50 miejsce Kornelia Hinz – 5:25,30 
 
1300m chłopcy rocznik 2004/2005: 
28 miejsce Dawid Szalaty – 5:09,40 
 
W zawodach wzięło  udział 22 uczniów ( w tym 11 dziewcząt i 11 chłopców) ze Szkoły 
Podstawowej nr 1w Chełmnie. W klasyfikacji drużynowej w kategorii klas  I-VI zajęliśmy VII 
miejsce, natomiast klas VII-VIII i gimnazjum IX miejsce. 

 
 
Dnia 15.05.2019r. na stadionie miejskim w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w trójboju 
lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców - rocznik 2008 i młodsi / klasy IV i  młodsze/. Każdy 
uczestnik startował w trzech konkurencjach: bieg na dystansie 60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal  
Drużyna chłopców w składzie: Żelazo Sebastian, Knels Wojciech, Łuczak Mateusz, Majrowski Dawid, 
Rzeźnikowski Maciej, Kurak Jakub, rez. Przybyła Kamil zajęła I miejsce zdobywając 
281 pkt. Na II miejscu uplasowała się SP nr 2 /255 pkt./, na III miejscu SP nr 4 /241pkt/. 
Dziewczęta: Talarek Nikola, Bielec Luiza, Górecka Nicola, Bobin Zuzanna, Danielewska Marta, Roloff 
Adrianna, rez. Syrowska Nikola zajęły III miejsce zdobywając 213 pkt. 
Wygrały dziewczęta z SP nr 2 /362 pkt/,  na II miejscu uplasowała się SP nr 4 /325 pkt./ 
 
Drużyna chłopców zakwalifikowała się do zawodów powiatowych, które odbyły się 20.05.2019r. 
w Chełmnie. 

(wszystkie materiały i foto – B. Kocoń) 


