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1.06. Atrakcje w szkole Mentis z okazji Dnia Dziecka

10.06. Pierwsza pomoc - warsztat (dla zerówki i kl. 3)

14.06 Survival – zajęcia (kl. 3)

23.06. Dzień Czwartoklasisty (kl.3)

24.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 (klasy 8A i 8B)

25.06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

(kl. 0-7)

Rady nie od parady

Kontakt
Czerwiec 2021
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1.06.2021r.
(wtorek)

Z OKAZJI

WSZYSTKIM NASZYM DROGIM UCZNIOM
ŻYCZYMY

ZDROWIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ,
WIELU OSIĄGNIĘĆ

W ULUBIONYCH DZIEDZINACH 
I RADOŚCI KAŻDEGO DNIA!

NAUCZYCIELE SZKOŁY MENTIS



1.06.2021r.
(wtorek)

Z OKAZJI

NASZYM UCZNIOM PROPONUJEMY ATRAKCJE:

WYJAZD DO PARKU TRAMPOLIN AIRO
(SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE W LIBRUSIE)

W CZASIE ŚWIETLICY:
FOTO-BUDKA NA PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE

MALOWANIE TWARZY

ZABAWA WODNYMI BALONAMI – PRZYDA SIĘ UBRANIE NA ZMIANĘ:)



Udzielanie pierwszej pomocy
- zajęcia warsztatowe dla zerówki i kl.3

10.06.2021r. (czwartek)

Jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia?
Jak sprawnie opatrywać zadrapania i rany?

Jak pomóc innym i sobie w trudnych sytuacjach?
Odpowiedzi na te i na inne pytania uczniowie

klas "0" i"3" poznają w czasie intensywnych zajęć
warsztatowych ze specjalistą udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej.



SURVIVAL
14.06.2021r. (poniedziałek)

klasa 3

Uwaga! Uwaga!
Dla uczniów klasy trzeciej SP Mentis szykują się

atrakcje:)
Za dużo nie możemy zdradzić bo to NIESPODZIANKA!
Ciekawość uczniów i rodziców niech rozbudzą słowa

"menażka", "szałas" i "przetrwanie".

Trzecioklasiści! 
Czeka Was niezła przygoda!



Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego, 
a wraz z nim klasa III kończy swoja przygodę w edukacji 

wczesnoszkolnej. We wrześniu rozpoczną nowy etap edukacyjny. 
Zanim jednak nadejdą wakacje, nasi trzecioklasiści będą mogli 

się przekonać, co ich czeka w przyszłym roku szkolnym.
Środa - 23 czerwca będzie Dniem Czwartoklasisty. 

Tego dnia według zmienionego planu lekcji, nasi uczniowie będą 
mieli lekcje m.in. z języka polskiego, matematyki, historii 

i przyrody. Będą mogli poznać nauczycieli i poczuć się 
już czwartoklasistami. 

Z pewnością będzie to dzień pełen wrażeń.

Dzień Czwartoklasisty
23.06.2021r.

klasa 3



Najstarsi uczniowie naszej szkoły są już po egzaminach ósmoklasisty.

24. czerwca uzyskają świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Czekamy tego dnia na naszych absolwentów,

nie zabraknie wspomnień i wzruszeń.

Organizacja tej uroczystości w dużej mierze zależy

odsytuacji epidemiologicznej i wytycznych oraz rekomendacji odgórnych.

Szczegóły uroczystości zostaną przesłane do rodziców i uczniów

w osobnej wiadomości.

Serdecznie zapraszamy

na uroczyste zakończenie 
roku szkolnego

2020/2021
24.06.2021r. (czwartek)

godz. 17.00
klasy 8A i 8B 



W tym dniu uczniowie klas 0 - 7 

uzyskają świadectwa szkolne i podsumują pracę
w roku szkolnym 2020/2021.

Rok szkolny stał w dużej mierze pod znakiem edukacji zdalnej, 
miło więc będzie wszystkich uczniów wraz z rodzicami zobaczyć

tego dnia w szkole,

Żegnamy mijający okres nauki i wyrażamy nadzieję
na tryb stacjonarny w pełnym wymiarze w kolejnym roku szkolnym.

Organizacja tej uroczystości w dużej mierze zależy

odsytuacji epidemiologicznej i wytycznych oraz rekomendacji odgórnych.

Szczegóły uroczystości zostaną przesłane do rodziców i uczniów

w osobnej wiadomości.

Serdecznie zapraszamy

na uroczyste zakończenie 
roku szkolnego

2020/2021

25.06.2021r. (piątek)
klasy 0, 1, 2, i 5 - godz. 9.00

klasy 3, 6, 7A i 7B – godz. 10.30



Już za chwilę uczniowie usłyszą ostatni szkolny dzwonek 
w tym nietypowym roku szkolnym. Dla rodziców bywa to trudny 

czas, kiedy to na nich spoczywa organizacja czasu dla dziecka, 
a co zrobić, gdy mamy wspólny dzień? Spieszę z inspiracjami 

na spędzenie czasu w sposób zabawny i przyjemny, co pozwoli 
na pogłębienie naszej więzi z dzieckiem. 

Wszystkim życzę słonecznych wakacji, które umożliwią 
naładowanie naszych baterii zapominając o ekranie komputera. 

Mam nadzieję, że we wrześniu wrócimy zdrowi i pełni sił 
do rozpoczęcia kolejnej mentisowej przygody!

R a d y  n i e  o d  p a r a d y ,  1 / 2

25 rzeczy na lato



R a d y  n i e  o d  p a r a d y ,  2 / 2



K o n t a k t :

Dyrektor Szkoły – Damian Ściseł

tel.: 577 - 775 - 410

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

Wicedyrektor Szkoły – Michał Kapłon

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl

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

Sekretariat

czynny w godz. 8.00 - 18.00

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

biuro@szkola-mentis.edu.pl
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