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Uczymy się nie dla szkoły,  
Lecz dla życia….. 
                                Seneka Młodszy 
 

 
Drodzy Absolwenci, 
26 czerwca  2020 roku otrzymacie upragnione świadectwa ukończenia szkoły. Przez osiem  lat 
wspólnie przeszliśmy długą i ciekawą drogę. To w murach naszej szkoły precyzowały się Wasze 
pasje  i zainteresowania, a dzisiejsze marzenia o dalszej nauce przybrały realnych kształtów. 
Otrzymanie świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu zamyka pewien rozdział Waszego życia.  
             I choć dotarliście do mety ważnego etapu życia, musicie pamiętać, że do mety przybywa 
się tylko  po to, aby wyruszyć w dalszą drogę. Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, pamięta-
jąc przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie zatrzymując się pomiędzy. Los sprzyja 
tylko odważnym, dla których pokonywanie siebie jest źródłem rozwoju. Wy wielokrotnie dawali-
ście dowody, że nie boicie się wyzwań. Pragniemy, abyście tacy pozostali. 
Życzymy Wam dalszej wytrwałości, radości oraz sukcesów. 
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Żegnamy Absolwentów 

Szkolna Trajkotka 

Kochani Ósmoklasiści! 

Przed Wami czwarty numer gazetki, wydany w tym roku 
szkolnym. Ten numer jest wyjątkowy, bo w całości poświę-
cony Wam, Drodzy Absolwenci! Chciałam tym egzempla-
rzem sprawić Wam przyjemność i pokazać jak bardzo przez 
wszystkie lata uczęszczania do naszej szkoły zmieniliście 
się i dojrzeliście. Być  może teraz zamieszczone w gazetce 
zdjęcia będą jednych śmieszyć, innych zawstydzać, ale kie-
dy po wielu latach otrzepiecie tą gazetkę z kurzu i sięgniecie 
do zawartości, będziecie mogli oddać się wspomnieniom. 
Zobaczycie jak miło po 10, 20 latach popatrzeć na dziecinne, 
znajome twarze. Wtedy zapewniam Was, że niejedna osoba 
uroni łzę na wspomnienie beztroskich, szkolnych lat.   
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A tak to się zaczęło… 

 Rodzice wraz z uczniami klasy I mają                

zaszczyt zaprosić Grono Pedagogiczne 

na uroczystość Ślubowania Klasy I, 

która odbędzie się 5 października 2012r.  

o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej        

im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów 

W Nadrybiu 

MIESIĄC WYDARZENIE 

15 czerwca-
10 lipca 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej. 

16 czerwca Egzamin Ósmoklasisty z języka polskiego 

17 czerwca Egzamin Ósmoklasisty z matematyki 
 

18 czerwca Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego 

26 czerwca Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

26 czerwca-
10 lipca 

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podsta-
wowej. 

31 lipca-4 
sierpnia 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświad-
czenie o wyniku  egzaminu ósmoklasisty. 

12 sierpnia Podanie do publicznej  wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

13- 18 sierp-
nia 

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata 
woli przyjęcia do szkoły 

19 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 

  

 
       Kamil Woźnica                           Agnieszka Wrona                         Łukasz Paradowski 

Krzysztof Sarzyński                    Agata Romanowska                    Cyprian Piotrowicz 
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  Jakub Gargol                               Dominika Gargol                            Bartłomiej  Gargol 

      

Gabriela Gołębiowska                  Adam Grzesiak                          Gabriela Kociuba 

 

Str.10 Szkolna Trajkotka 

    KLASA I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 

Justynka Ficek                               Agnieszka Wrona                               Małgosia Cyfra 
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Szkolna Trajkotka 

                                                          Pani Grażyna Chilimoniuk 

   Gabrysia Kociuba                           Weronika Baryła                  Gabrysia Gołębiowska 



 

      Łukasz Paryła                  Bartek Gargol                       Adaś Grzesiak  

   Kuba      Gargol                         Dominika Gargol                       Kamil Woźnica 

     Łukasz Paradowski                                      Cyprian Piotrowicz 
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                Łukasz Paryła                                                                    Rafał Kołodziej 

Małgorzata Cyfra                              Justyna Ficek                       Weronika Baryła 

Osiem lat minęło, jak jeden dzień ! 

Jesteśmy absolwentami... 
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I staliśmy się pilnymi uczniami... 
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I tak dobrnęliśmy do IV klasy…  
Jak wszyscy uczniowie mieliśmy wzloty              

i upadki, ale zawsze dobrze się bawiliśmy... 

Oprócz  pilnej nauki była też zabawa…. 
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