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Kalendarium

8.03. Dzień Kobiet
17.03. - Dzień Świętego Patryka (kl. 0 – 8)
17 – 19. 03. Egzamin próbny ósmoklasisty
19.03. Radosne przywitanie wiosny (kl. 0 – 3)
22.03. Dzień kolorowej skarpetki (kl. 0 – 3)
Akcja pt. "Zgaś światło!" (świetlica dla kl. 0 – 3)
Wędrówka przez kontynenty (świetlica dla kl. 0 - 3)
Informacja o konkursach organizowanych przez szkołę Mentis
Rady nie od parady
Kontakt



Dzień Kobiet

8.03.2021r. (poniedziałek)

W klasie trzeciej i zerówce Dzień Kobiet będzie
obchodzony w sposób wyjątkowy.

Będą rozmowy o kobietach z różnych stron
świata i ich roli w świecie.

Będą również upominki dla naszych dziewczynek-
uczennic, film i poczęstunek.

Wspólnie będziemy sie bawić i grać przy muzyce.



Do you know those small pint-sized men who work as 
shoemakers and hide gold coins in pots at the end of rainbows? 

No? Oh, so you better find out more about them because if 
you manage to catch one Leprechaun, you will be granted three 

wishes in exchange for setting him free! 
They are very hard to catch but why don’t we try to get one 

together, on St Patrick’s Day? 
Prepare green clothes, green juice, green snacks, 

a lot of shamrocks and let’s have fun!
Be ready (and green) for 17 March as we plan to celebrate 

St Patrick’s Day in Mentis School, too. 😊



Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie
organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz

okręgowe komisje egzaminacyjne, które udostępnią materiały
do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu

przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych 
(angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego i włoskiego). W naszej szkole będą przeprowadzone 
testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym 

harmonogramem:
• 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
• 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
• 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski.

Próbny egzamin ósmoklasisty z CKE

17 - 19.03.2021r.

kl. 8



Wiosna symbolizuje początek nowego życia. Nic dziwnego, 
że na całym świecie świętuje się jej początek, czekając 

z radością na to, co przyniesie. My również czekamy na jej nadejście, 
dlatego chcemy ją pięknie i radośnie powitać.

19 marca (piątek) prosimy, aby uczniowie przyszli ubrani kolorowo 
i wiosennie. Mile widziane „szalone” fryzury. 

Tego dnia uczniowie klas 0 – III wybiorą się na spacer 
w poszukiwaniu wiosny.

Nie zabraknie również wesołych zabaw i konkurencji.

Radosne przywitanie wiosny

19.03.2021r. (piątek)

kl. 0 - 3



Dzień kolorowej skarpetki

w szkole Mentis obchodzony

22. 03. 2021r. (piątek)

W pierwszy dzień wiosny (21 marca)
obchodzimy

Światowy Dzień Zespołu Downa.
Celem dnia jest podniesienie świadomości

na temat życia i potrzeb osób
z zespołem Downa.

Kolorowe skarpetki 21 marca
to symbol solidaryzowania się

z dziećmi i dorosłymi z zespołem Downa. 
Załóżmy je do szkoły również 22. marca

(poniedziałek), tego dnia nauczyciele
klas 0 - 3 wprowadzą uczniów w temat.



Zgaś światło!

marzec

klasy 0 - 3

Pod koniec lutego rozpoczęliśmy podczas zajęć świetlicowych rozmowy
o oszczędnym gospodarowaniu materiałami, wodą, energią... Ruszył

już Świetlny Patrol czyli ucznowie, którzy rozglądają się po szkole
i szukają niepotrzebnie zapalonych żarówek.

W marcu pojawi się w świetlicy nasz szkolny pan fizyk, 
by zademonstrowaćdzieciom eksperymenty związane ze światłem, 

a każdy uczeń będzie mógł przy włącznikach światła umieścić
zwracającą uwagę "przypominajkę" - dla dzieci i dla dorosłych.

Gasimy światło, włączamy myślenie I wyrabiamy dobre nawyki
- dla dobra naszej planety!



W marcu zapraszamy naszych najmłodszych 

do zdobywania wiedzy o kontynentach.

W czasie wolnym po lekcjach (świetlica), chętni uczniowie 

będą mogli poznawać faunę i florę oraz ludzi i krajobrazy 

odległych krain. Będziemy przeglądać mapy i albumy 

świata, oglądać filmiki edukacyjne, układać tematycze 

puzzle, rozwiązywać krzyżówki i łamigłówki.

Wędrówka przez kontynenty!

marzec

klasy 0 – 3 (świetlica)



Chwalimy się!
Przygotowane przez naszą szkołę konkursy znalazły się

na kuratoryjnej liście zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.
Oznacza to, że dają dodatkowe punkty na świadectwo ukończenia szkoły

w przypadku uzyskania tytułu laureata!
Pierwszy z nich to ogólnopolski "Astrophiles", 

czyli interdyscyplinarny konkurs wiedzy z astrobiologii.

Drugi to wojewódzki konkurs wiedzy "Splątane losy Polski i Wielkiej Brytanii". 
Polska i Polacy w dziejach Wielkiej Brytanii.

Wszystkie szczegóły odnośnie konkursów czyli dokumenty do zgłoszenia, 
regulamin są dostępne na naszej stronie internetowej:

https://szkola-mentis.edu.pl .

Konkursy szkoły Mentis

o randze kuratoryjnej
ogłoszone: 26.02.2021r.

termin organizacji: kwiecień 2021r.

https://szkola-mentis.edu.pl
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Odporność psychiczna to ważny element naszej psychiki pozwalający na radzenie sobie
z doświadczanymi trudnościami, stresem i porażkami. Każdy rodzic dla swojego dziecka
chce jak najlepiej. Szukamy sposobu na wyposażenie swojego dziecka w cechy pozwalające
mu na podejmowanie wyzwań i osiąganie sukcesów. Nie uda nam się usunąć z drogi
dziecka przeszkód, ale możemy nauczyć dziecko jak konstruktywnie sobie z nimi radzić,

wyciągać
z nich wnioski i wracać do równowagi po potknięciach. Odporność psychiczna to również
fundament do budowania pewności siebie, otwartości na świat i siła do realizacji marzeń.
Korzystając z poniższych wskazówek od najmłodszych lat dziecka, rodzic może zadbać
o tworzenie połączeń neuronalnych w mózgu pozwalających na korzystanie z siły mentalnej
w przyszłości.
1. Akceptacja
Zaakceptuj swoje dziecko takim, jakim jest, niezależnie od tego, czy spełnia ono Twoje
oczekiwania, czy nie. Zobacz, jakie ma trudności i wspieraj go w radzeniu sobie z nimi. Okaż
zrozumienie dla zachowań, które pojawia się pod wpływem emocji. Miło jest słuchać
pochwał na temat naszych dzieci, ale jednak nie każde dziecko jest tym „grzecznym”
i „wzorowym” uczniem, czy „grzeczną dziewczynką”. Jeśli moje dziecko ma większą
potrzebę ruchu, to stwórzmy mu ku temu warunki, a jeśli nie lubi matematyki, to trochę mu
„odpuśćmy”. Zapytajmy o to, jak dziecko czuje się z danym wynikiem testu bez
rozczarowania, że nie jest to najwyższy wynik w klasie. Kolejny zgubiony długopis? Trudno,
moje dziecko jest roztargnione i mogę z nim nad tym pracować, ale najpierw niech będzie
szczera akceptacja…
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2. Uważne bycie z dzieckiem
Tylko tyle? Aż tyle! Jak trudno jest nam rodzicom rzucić wszystko i być z naszym dzieckiem?
Bez spoglądania na ekran telefonu, bez smart watch’a na ręku, otwartego laptopa? Bez
włączania prania i gotowania obiadu jednocześnie? Zauważyć dziecka emocje, trudności,
szczerze porozmawiać, nazwać to co widzimy i podpowiedzieć wachlarz możliwych
rozwiązań z danej sytuacji. Cieszyć się razem z nim jego sukcesami, ale też pozwolić
wybrzmieć złości, rozgoryczeniu, czy żalu. Niezależnie od tego, czy jest to kilkulatek, czy
nastolatek, potrzebuje dorosłego do budowania siebie. Nie musi to być kilka godzin
dziennie, bo przecież mamy również swoje obowiązki, ale już te kilkadziesiąt minut sprawi,
że dziecko będzie czuło się zauważone i ważne.

3. Dbanie o siebie
To bardzo ważny obszar, o którym powtarzam rodzicom podczas spotkań: jesteście tak
samo ważni, jak wasze dziecko. Zasługujecie na bycie szczęśliwym, zadbajcie nie tylko o
potrzeby dziecka, ale też i o swoje. W tej kwestii jesteśmy również nauczycielami naszego

dziecka,
a dzieci uczą się obserwując nas nie tylko wtedy, kiedy byśmy tego chcieli, ale przez cały
czas. Możemy nauczyć ich empatii, rozładowywania napięcia, współpracy, szacunku,
stawiania granic, rozwiązywania problemów i wielu innych kwestii niezbędnych do
szczęśliwego życia w przyszłości. Bądźmy w tym autentyczni i szczerzy wobec siebie.
Szukajmy razem rozwiązań i sposobów na zaspokajanie swoich potrzeb.
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Pozwól dziecku doświadczać również tych mniej przyjemnych emocji towarzyszących np.
przegrywaniu. Nie uchronimy dzieci przed popełnianiem błędów, więc pozwólmy im na nich się
uczyć. W ten sposób dziecko doświadcza naszej akceptacji nawet wtedy, gdy jest niedoskonałe
i otrzymuje komunikat, że ma prawo się pomylić, nie wykonać wszystkiego zawsze na 100%.
Zwróćmy dziecku uwagę, że jest to dla niego informacja, co może zmienić w przyszłości, aby mieć
bardziej satysfakcjonujący wynik. Niech dziecko wyciąga wnioski, a nie skupia się na przykrym
odczuciu. Popełniony błąd może być lekcją, a nie porażką. Nie umieszczajmy naszym dzieciom
poprzeczki zbyt wysoko, aby sukces był realnie w ich zasięgu. Czy to rzeczywiście wynik testu jest
najważniejszy? Niekiedy dzieci walczą o wyniki ze względu na oczekiwania rodziców, a nie swoje
własne potrzeby. Sprawdźmy jak ono się czuje z tym wynikiem, może dla niego jest on
wystarczający (niech będzie wtedy też taki i dla nas)?

5. Samodzielność
Dzieci tak szybko rosną, a my czasami widzimy w nich wciąż bezradne maluchy. Warto przetrzeć
oczy i spojrzeć na dziecko z pewnym dystansem: czy to rzeczywiście chłopiec, który potrzebuje
zrobienia przeze mnie kolacji? Czy moja córka zawsze musi zakładać ubrania, które to ja jej
wybiorę? Czy mogę mu zaufać, że zadba o swoje prace domowe samodzielnie? Czasami czujemy,
że jako rodzice wiemy najlepiej, czego chcą nasze dzieci i chęć zapewnienia im tego wszystkiego
przysłania nam ich realne i aktualne potrzeby. Pozwólmy dzieciom na bycie sobą, na podążanie za
swoimi priorytetami. Szanujmy jego potrzeby, granice i wybory. Niech wyrabia sobie swoje
zdanie nie powtarzając naszych przekonań. Nie przekazujmy swoich lęków i niespełnionych
marzeń z dzieciństwa. Dzięki temu ukształtuje się świadomy siebie, z własnymi planami
i doświadczeniami młody człowiek, który z zaufaniem do siebie wybiera swoją życiową drogę.

Joanna Jaskulska – Korzan, psycholog w Polsko – Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis



Kontakt:

Zarząd Szkoły

Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska 

zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Psycholog

Joanna Jaskulska - Korzan

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

Godziny pracy w szkole:

Pon. 12.15 - 16.00

Wt. 8.30 - 15.00

Śr. 8.30 - 14.15

Czw. 8.30 - 16.10

Pt. 7.40 - 14.00

Konsultacje on – line:

wtorek - piątek

dla rodziców 8.40 - 10.30

dla uczniów 11.45 - 13.50

Kontakt telefoniczny 

ze świetlicą szkolną

do godziny 18:30

tel.: 577 177 723

Dyrektor Szkoły  – Damian Ściseł

tel.: 577 775 410

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Wicedyrektor Szkoły – Michał Kapłon

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

Sekretariat

Czynny w godz.: 8.00 – 18.00

tel.: (22) 743 47 91, 693 010 200

biuro@szkola-mentis.edu.pl

mailto:joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl
mailto:biuro@szkola-mentis.edu.pl

