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2006/07 

 I miejsce w Piłce Ręcznej Chłopców 

 III miejsce w Unihokeju Dziewcząt 

 I miejsce w Sztafetach Pływackich Dziewcząt 

 I miejsce w Piłce Nożnej „11” osobowej 

 V miejsce w Wojewódzkim Finale w Piłce Nożnej „11” osobowej 

 I miejsce w Finale Wojewódzkim Coca – Cola Cup 2007 

 I miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce Nożnej „11” osobowej 

 V – VIII miejsce w Półfinale Krajowym Coca – Cola Cup 2007  

 

2007/08  

 I miejsce w Półfinale Wojewódzkim Grupy „Kaszuby” w Ogólnopolskim 

Turnieju im. St. Tymowicza „Piłkarska Kadra Czeka”  

 

2008/09 

 II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Mini 

Koszykówce dziewcząt 

SUKCESY SPORTOWE -CIĄG DALSZY 

Nasza strona internetowa 

 http://www.szskostkowo.pl 

Biuletyn Samorządowego Zespołu Szkół  w  Kostkowie 
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10 ROCZNICA ISTNIENIA 

 

 Kilka słów o szkole 

 Dzieje szkoły 

 Nasze certyfikaty, projekty 

 Sukcesy sportowe 
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JUBILEUSZ 

   Dziś 1 września 2009 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 

2009/2010, ale jego inauguracja zbiega się w czasie z wyjątkowym 

świętem, z dziesiątymi urodzinami naszej szkoły. 

Tak, tak … mija już dekada od jej powstania ! 

   10 lat, wydawałoby się, że to nie wiele na przestrzeni historii. Jednak 

można trwać znacznie więcej , a nie czuć świadomego istnienia. 

Nasza szkoła od chwili powstania wyciska niezatarte ślady w lokalnym 

środowisku, a także poza nim, mając na względzie kształcenie i wychowa-

nie w duchu wartości ogólnoludzkich. 

   Świętując ten piękny jubileusz uczniowie naszej szkoły składają uroczy-

ste przyrzeczenie tym wartościom. Bo przecież przyrzekać, a zwłaszcza 

przyrzekać publicznie, znaczy nadać swemu słowu 

rangę zobowiązania . 
 

„ My uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w 

Kostkowie ślubujemy: 

rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, 

uczciwie i wytrwale zdobywać wiedzę i umie-

jętności, 

dbać o honor i dobre imię szkoły, 

z szacunkiem odnosić się do rodziców, nauczy-

cieli i pracowników szkoły, 

być wrażliwym na dobro, tolerancję i piękno 

otaczającego świata, 

brać aktywny udział w życiu szkoły i środowi-

ska, dbać o największy dar – życie.” 
 

MISJA SZKOŁY: „Wychowanie w miłości i prawdzie” 

„Rocznice są w
zmocnieniami 

  w
 krajobrazie naszego życia. 
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nę przebytej d

ro
gi…

: 



KURIER SZKOLNY 

NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY 

Str. 2 

Akt założycielski 

 Samorządowego Gimnazjum w Kostkowie  

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496; art. z 1997 r. Nr 
28, poz.153, Nr 141, poz. 943; z1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit 
"h" i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; 
zmiany: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) oraz Uchwały Rady Gminy w 
Gniewinie Nr 69/VIII/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w 

Kostkowie. 

§ 1 

Z dniem 1 września 1999 roku zakłada się Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie, zwane dalej szkołą. 

§ 2 

Granice obwodu Szkoły określa Uchwała Rady Gminy w Gniewinie z dnia 15 marca 1999 roku Nr 69/

VIII/99. 

§ 3 

Organizację Szkoły określa statut opracowany na podstawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzie-
ci i młodzieży (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r., Dz. U. Nr 14, 

poz.131) 

§ 4 

Wykonanie decyzji powierza się dyrektorowi Pani Stanisławie Hennig. 

§ 5 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 września 1999 roku. 
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2002/03 

 

 V miejsce w Unihokeju 

Chłopców i Dziewcząt 

  II miejsce w Piłce Ręcznej 

Chłopców  

 

2003/04 

 

 II miejsce w Koszykówce 

Dziewcząt 

 III miejsce w Koszykówce Chłopców  

 

2004/05 

 

 II miejsce w Piłce Nożnej „11” osobowej 

 II miejsce w Piłce Ręcznej Dziewcząt 

 II miejsce w Unihokeju Chłopców i Dziewcząt 

 II miejsce w Koszykówce Dziewcząt 

 III miejsce w II Powiatowym Turnieju Formacji Tanecznych 

 I miejsce w Sztafetach Pływackich Dziewcząt 

 I miejsce w Sztafetach Pływackich Chłopców  

 

2005/06  

 

 II miejsce w Unihokeju Dziewcząt 

 IV miejsce w Piłce Ręcznej Chłopców 

 I miejsce w Sztafetach Pływackich Dziewcząt 

 II miejsce w Sztafetach Pływackich Chłopców 

 IV miejsce w Koszykówce Dziewcząt 

 II miejsce w Unihokeju Chłopców 

 III miejsce w Finale Wojewódzkim Coca – Cola Cup 2006  

 

 

 

Sportowe sukcesy uczniów 

 Samorządowego Zespołu Szkół 

  w Kostkowie  
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Nasze sukcesy to między innymi 
 Tytuł ''Szkoła z klasą''. 

 Certyfikat ''Zbierając baterie-chronimy środowisko''. 

 II miejsce w wojewódzkim konkursie informatycznym 

''Zaproś gości do swojej miejscowości''. 

 Nagroda specjalna za szerzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i 

młodzieży w ramach IV edycji ''Konkursu na zagospodarowanie odpa-

dów na terenach wiejskich''. 

 Zdobycie przez uczennicę wyróżnienia w finale krajowego konkursu 

organizowanego w ramach programu ''Czysta Wisła i rzeki Przymorza''. 

 Zdobycie przez nasze uczennice tytułu 

finalisty Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, Woje-

wódzkiego Konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Kon-

kursu Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu  Recytatorskiego Poezji Polskiej. 

 Przez wiele lat nasi uczniowie zostawali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Literac-

kiego „Gniewińskie pióro”. 

 Nagroda gminna za najbardziej este-

tyczny budynek i obejście w roku 2004. 

 Czterokrotne zdobycie I miejsca w 

Międzyszkolnym Konkursie o Puchar Leśny organizowanym przez 

Nadleśnictwo Choczewo. 

 Trzykrotne zdobycie I miejsca w Ekogimnazjadzie—powiatowym konkursie ekologicz-

nym. 

Inne projekty w jakich braliśmy lub bierzemy udział 

 Projekt związany z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji 

zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiej-

skich i miejsko-wiejskich - prowadzony przez Agen-

cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 "Za ręke z Einsteinem''- prowadzony przez Poli-

technikę Gdańską-projekt finansowany z EFS.  

 ''Szkoła marzeń''- finansowany przez EFS.  

 ''Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogi-

cznych''- finansowany przez EFS.  

 Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI. 

 ''Szkoła z klasą''- projekt prowadzony przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji 

Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniew-

skiego.  

  Bierzemy  udział w programie „Dobrze 

uczyć i oceniać w szkole samorządo-

wej” (Szkoła ucząca się- SUS)  

 Naturlich Europa realizowanym w ramach programu UCZENIE SIĘ 

PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Comenius. 

 Przyjaciele Zippiego–  między-

narodowy program który kształtuje 

umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. 

 Program Nauczania początkowego  

IBM :KidsSmart. 
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Nasza szkoła działa od 1999 r. Początkowo mieliśmy tu tylko gimnazjum, które  

12. 06. 2001r. otrzymało imię ks. Stanisława Galasa. W 2003 r. powstało Liceum Ogólno-

kształcące, które przestało istnieć trzy lata później. Od roku 2007 istnieje Samorządowy 

Zespół Szkół, w skład którego wchodzą  gimnazjum, szkoła podstawowa i przed-

szkole. Szkoła posiada 2 pracownie informatyczne, bibliotekę z centrum multimedialnym, 

dużą (80 X 30 m) i 2 małe sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko „Orlik”, kuchnię i sto-

łówkę. W naszej szkole działają  koła: matematyczne, geograficzne, biologiczne, teatralne,  

fizyczne, taneczne, chór i wiele innych. 

 

 

W roku szkolnym 1999/2000  do szkoły uczęszczało 305 dzieci i uczniów szkoły pod-

stawowej z klas przedszkolnych, klasy VIII  oraz uczniowie I klas gimnazjalnych. Nauczało 

wówczas 22 nauczycieli. 

 

Od 1 września 2009  do SZS w Kostkowie będzie uczęszczało 551 dzieci i uczniów: 

 48 w przedszkolu  

 292 w szkole podstawowej 

 158 w gimnazjum 

 Naucza 51 nauczycieli, w tym 10 od  początku istnienia szkoły. 

 

 

 

 

 

Od 10 lat  sternikiem naszej szkoły jest Pani Dyrektor mgr Stanisława Potrykus, która 

wyznacza właściwy kierunek i cel działania naszej placówki. 

Kilka słów o szkole 
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Z DZIEJÓW SZKOŁY 

 1 IX 1999 r. - Uroczystego  otwarcia szko-

ły dokonali Ks. Bp. J.B. Szlaga, Wójt Gminy 

Gniewino Zbigniew Walczak oraz była kura-

tor oświaty Danuta Kledzik.  
 

 15 IV 2000 r. - Po raz pierwszy uroczyście 

obchodziliśmy Dzień Ziemi, która to impreza 

dydaktyczno-wychowawcza weszła do trady-

cji naszej szkoły wraz z Turniejem Klas o   

Puchar Przechodni „Błękitna Planeta”. 
 

 26-28 V 2000 r. - Spotkanie naszych uczniów wy-

różniających się w nauce z uczniami Szkoły Polskiej 

im. Szymona Konarskiego w Wilnie   podczas wy-

cieczki sponsorowanej przez władze naszej gminy.  
 

 XII 2000 r. - Pierwszy   Międzyszkolny Konkurs na 

Najładniejszy Karmnik i Budkę Lęgową,   organizowa-

ny corocznie i cieszący się ogromnym zainteresowa-

niem. 
 

 20-22 X 2000 r. - Rewizyta gości z zaprzyjaźnionej 

szkoły w Wilnie.  

 

 12 VI 2001 r.  - Nadanie  naszemu   

gimnazjum imienia Księdza Stanisława 

Galasa –wieloletniego proboszcza para-

fii w Kostkowie. 
 

 II 2002 r. - Wychodzi pierwszy numer  

biuletynu szkolnego „Gimzetka Kost-

kowska”, który pod zmieniającym się 

tytułem wychodzi do chwili obecnej. 
 

  2003 r.- Po wykonaniu rocznych za-

dań otrzymujemy tytuł „Szkoła z Kla-

są”. 
 

Uroczyste otwarcie szkoły 

Nadanie imienia gimnazjum 

Biuletyn szkolny 

NUMER 1  

NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY  NUMER SPECJALNY 

Str. 5 

 1 IX 2003 r. - Obok Gimnazjum  po-

wstaje Liceum Ogólnokształcące,  

a nazwa naszej szkoły zmienia się na   

Samorządowy Zespół Szkół. 
 

 21-25 X 2004 r. - Wizyta uczniów  

i nauczycieli z  zaprzyjaźnionej szkoły 

Polskiej im.  Szymona Konarowskiego 

 w Wilnie. 
 

 4 czerwca 2005 r. - Po raz pierwszy 

przy współpracy Rady Sołeckiej i Rady 

Rodziców organizujemy Festyn 

 „Rodzina w Szkole”, który od tej pory 

będzie corocznie odbywał się na  przeło-

mie maja  i czerwca. 
 15 X 2005 - 14 X 2006 r. Realizujemy   

projekt „Szkoła Marzeń” finansowany z fun-

duszu EFS. 

 

 23 IX 2005 r. - I Międzyszkolny Turniej  

Piłkarski o Puchar Dyrektora Szkoły w Kost-

kowie, który cieszy się ogromnym zaintereso-

waniem sportowców.  

 

 4 V 2005 r.  - Pierwsza i ostatnia matura w 

Kostkowskim Liceum.  

 

 12 VI 2005 r. - Uroczystość z okazji 5-

lecia nadania imienia szkole. 

 

 12 I 2007 r.  - 20 rocznica śmierci patrona 

naszego gimnazjum Księdza Stanisława Ga-

lasa, ufundowanie pomnika na grobie patro-

na. 

 VI 2007 r. - Przyznanie pierwszej 

 Nagrody im. Księdza Stanisława Galasa 

absolwentom wyróżniającym się nieskazi-

telną postawą. 

 1 IX 2007 r. - Powstanie Szkoły Podsta-

wowej w Kostkowie, szkoła przyjmuje na-

zwę Samorządowy Zespół Szkół w Kostko-

wie. 

 II 2008 r. - Włączenie Samorządowego 

Przedszkola do Samorządowego Zespołu 

Szkół. 

 

 28. 02. – 04. 03. 2009 - Gościmy przed-

stawicieli szkół partnerskich projektu 

„Comenius. Naturlich Europa”.  

 

 1 VI 2009 r. - Otwarcie boiska „Orlik”. 

Do Samorządowego Zespołu Szkół dołącza szkoła pod-

stawowa -  Ślubowanie  pierwszoklasistów 

Do Samorządowego Zespołu Szkół dołącza przed-

szkole 

Otwarcie boiska „Orlik” 


