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3.12 Start Akcja "Zgaś światło!"

6 – 8.12. Próbny egzamin ósmoklasistów

13.12 Wspólne ubieranie szkolnej choinki

15.12.Podziękowanie dla Sophie

16.12 NHEF – Kino Muranów (kl. 4)

20.12 Świąteczny występ w Domu Kultury "Świt"

22.12 Klasowe spotkania świąteczne

Akcje charytatywne - Szlachetna Paczka w Mentis oraz Pomoc dla Olafa

Rady nie od parady

Kontakt



Start Akcji "Zgaś światło!"

Można zapytać: "Jesień, zima, robi się coraz ciemniej, 

a mamy gasić światło??? To bez sensu!"

Ale tak! Nie chodzi o to, byśmy żyli w ciemnościach, gdy mamy 

dobrodziejstwo elektryczności, ale byśmy zwrócili uwagę, jak 

wiele żarówek i sprzętów elektrycznych działa wokół nas 

niepotrzebnie – w pustych pomieszczeniach, czasem wiele godzin 

po zakończeniu pracy!

Uczniowie szkoły Mentis już po raz kolejny włączą myślenie -

dla dobra naszej planety!

3.12 2021r.
Społeczność szkoły Mentis



Próbny egzamin ósmoklasistów

Najstarsi uczniowie naszej szkoły zmierzą się w dniach 6-8.12.2021r. 

z ogólnopolskim próbnym egzaminem ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie będą się 

mierzyli z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. W dniach trwania 

egzaminu obowiązuje uczniów strój galowy, procedury będą obowiązywały dokładnie takie 

same jak podczas majowego egzaminu. Próbny sprawdzian będzie świetną okazją dla uczniów 

do sprawdzenia swoich umiejętności już prawie na półmetku klasy VIII 

i okazją do poczucia atmosfery egzaminacyjnej oraz nabrania pewności siebie 

i doświadczenia przy pisaniu arkuszy egzaminacyjnych. W kolejnych miesiącach uczniowie 

klasy VIII będą się mierzyli z comiesięcznymi wewnętrznymi egzaminami próbnymi, aby jak 

najlepiej przygotować się do kluczowego dla nich egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w 

dniach 24 - 26.05.2022 r.

6 - 8.12 2021r.



Wspólne strojenie szkolnej choinki
od 13.12.2021r.
teren szkoły

W tym roku chcemy zaprosić wszystkich uczniów, 

rodziców i nauczycieli do wspólnej aktywności -

ozdobienia WYJĄTKOWEJ choinki, która rośnie na terenie 

naszej szkoły.

Od 13 do 22 grudnia WŁASNORĘCZNIE wykonaną 

ozdobę można zwiesić na drzewku. 

Liczymy na piękny efekt!

Serdecznie zapraszamy do tworzenia ozdób!



Podziękowanie dla Sophie
15.12 2021r.

Szkoła Mentis już kolejny rok współpracuje z Instytutem Goethego 
w ramach projektu Deutsch Plus.

W tym roku szkolnym uczestniczymy w międzynarodowym projekcie „Schulwärts!”
Od 9 września gościliśmy na lekcjach j. niemieckiego studentkę z Niemiec, Panią Sophie Hinz, 

która pod opieką naszej nauczycielki j. niemieckiego odbywała u nas praktykę studencką.
17 grudnia Sophie kończy swoją praktykę i wraca do Niemiec. Dlatego 15 grudnia spotkamy 

się na podsumowanie 4 - miesięcznego pobytu Sophie w szkole Mentis.
Sophie opowie o swoich doświadczeniach, o tym co najbardziej podobało jej się w 

szkole Mentis i w Warszawie, a uczniowie będą mieli możliwość przeprowadzić wywiad 
z Sophie, a przede wszystkim podziękować za wspólny projekt oraz serdeczność Sophie!

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/sch.html


Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
16.12.2021r.

Klasa 4
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to filmy dostosowane do wszystkich
poziomów edukacji.Cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach,

uzupełnione prelekcją I omówieniem.
Przygotowane materiały dydaktyczne stanowią pomoc dla nauczycieli

w realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów.
Jednocześnie udział w NHEF wzbogaca programy wychowawczo-

profilaktyczne szkoły. Cały program 
NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową

Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Film "Mamo, kocham Cię"
Dwunastoletni bohater próbuje uchodzić w oczach matki za miłego, ułożonego chłopca.

Jednocześnie bez jej wiedzy wkracza w struktury młodocianego gangu.
Bohater próbuje znaleźć dla siebie miejsce w świecie

pełnym kłamstw i niedomówień.



Uczniowie naszej szkoły
przygotowują się już od dłuższego
czasu do świątecznego występu, 

na którym zaprezentują, 
w pięknej scenografii,

swoje talenty aktorskie i wokalne.

Zapraszamy wszystkich
rodziców, nauczycieli i przyjaciół 

Szkoły Mentis
na wyjątkowy spektakl!



Klasowe spotkania świąteczne
22.12.2021r.

kl. 0 - 8

Wigilia klasowa to nic innego, jak świąteczne spotkanie w klasie. To 
namiastka tej prawdziwiej - tradycyjnej Wigilii – czyli uroczystej wieczerzy, 

przed Dniem Bożego Narodzenia.
W szkole też podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie najlepsze życzenia, opowiemy

o sposobach świętowania w naszych domach. Dodatkowo czas wzbogaci
słuchanie świątecznych piosenek, kolęd i opowieści o bożonarodzeniowych tradycjach.





W ramach akcji 
charytatywnych, 

nauczyciele oraz rodziny 
uczniów 

Szkoły Mentis, 
mogą pomóc również 

Olafowi...



W  r a m a c h  c y k l u  " R a d y  n i e  o d  p a r a d y " :  
p r e z e n t u j e m y



Zarząd Szkoły

Anna Dąbrowska, Marta Bańkowska

zarzad@szkola-mentis.edu.pl

Sekretariat czynny 

w godz. 8.00 - 17.30

tel.: 693 010 200

biuro@szkola-mentis.edu.pl

Psycholog

Joanna Jaskulska – Korzan
joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl

Dyrektor Szkoły

Damian Ściseł

damian.scisel@szkola-mentis.edu.pl

tel.: 577 - 775 - 410

Kontakt:

Wicedyrektor Szkoły

Michał Kapłon

michal.kaplon@szkola-mentis.edu.pl
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