
MENTISOWE 
WIEŚCI 

maj 2022 

Polsko -  Angielska  

Szkoła Podstawowa Mentis  



Kalendarium: 

4.05. Szkolne obchody Święta Konstytucji 
Trzeciego Maja 

17.05. Wyjście do Teatru Capitol – kl. 4 

18.05. Finał Konkursu “Splątane losy Polski 
i Wielkiej Brytanii” 

24 – 26.05. Egzamin Ósmoklasisty 

28.05. Piknik Rodzinny w Mentis 

30.05.-3.06. Zielona Szkoła 

Rady nie od parady 

Kontakt 



W dniu 4.05.2022r. w szkole Mentis 
będziemy wspólnie świętować kolejną rocznicę  

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
Spotkanie całej społeczności szkolnej (klasy 1 – 8) planujemy tego dnia 

po przerwie obiadowej (13.20) na boisku szkolnym. 
W ramach obchodów odbędą się występy artystyczne (pod opieką Pani 

Johanny), mecz piłki nożnej nauczyciele -
uczniowie, uroczyste odśpiewanie hymnu, rys historyczny oraz 

pamiątkowe zdjęcia. Wszystkich uczniów z numerami parzystymi w 
dzienniku prosimy o założenie białych strojów (t-shirty),  

uczniów o numerach nieparzystych - strojów czerwonych (t-shirty).  
Witaj majowa jutrzenko... 

 już 4 maja w Polsko-Angielskiej Szkole Podstawowej Mentis 

4.05.2022r. (środa)  
klasy 1 - 8 

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 



Wyjście  
klasy 4  

do Teatru Capitol 
17 maja 2022r.(wtorek) 

Teatralna adaptacja znanej  
na całym świecie bajki.  

To przepiękna i wzruszająca 
opowieść o wystruganym  

z magicznego drewna pajacyku, 
który staje się prawdziwym 

chłopcem. 

Gdy poczciwy 
stolarz Gepetto tworzy Pinokia, ten 

od razu skacze, śmieje się, płacze  
i psoci jak prawdziwe 

dziecko. Jednak jego serce nic nie 
czuje. Gdy Dobra Wróżka ożywia 

pajacyka, musi on sam nauczyć się 
żyć w świecie wielu pokus. Na 

własnych błędach będzie poznawał 
dobro i zło. Z początku skupiony 
wyłącznie na sobie, uciekający od 

problemów 
i odpowiedzialności łobuziak, 

zachłystuje się wolnością. Pragnie 
być szczęśliwy za wszelką cenę i nie 

oglądać się na innych. Z czasem 
jednak dowie się, co tak naprawdę 

jest w życiu najważniejsze. 

Pełna zabawnych przygód historia 
Pinokia niesie ponadczasowe 
wartości oraz naukę dla nas 

samych. 



W I etapie Konkursu wzięło 
udział 34 uczniów,  

do rundy finałowej zakwalifikowało się 
15 uczestników. 

Finał Konkursu odbędzie się 18.05.2022 r. 
o godzinie 9.00 w Polsko-Angielskiej 

Szkole Podstawowej Mentis 

Gratulujemy finalistom! 
 

 



Egzamin Ósmoklasisty 
24 – 26.05.2022r. 

  

Naszych najstarszych uczniów z kl. 8A i 8B czekają trzy wyjątkowe dni :)  

Egzaminy wieńczące lata nauki odbędę się: 

•  24.05.2022r.  - język polski 

•  25.05.2022r.  - matematyka 

•  26.05.2022r. - język angielski 

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, 
co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
 dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Uczniowie poznają 
swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 



 
W dniu 28.05.2022 r. odbędzie się dla całej naszej szkolnej społeczności 
piknik rodzinny, na który zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów,  

rodziców, nauczycieli.  
Motywem przewodnim pikniku będą "Kuchnie świata". 

W programie m.in. występy artystyczne uczniów, stoiska kuchni świata, 
przedstawienie, zawody sportowe, mecz piłki nożnej.  

Serdecznie zapraszamy w nasze mury do wspólnej zabawy, spędzenia  
razem czasu i integracji całej naszej szkolnej społeczności. 

 

 





 
Już za miesiąc 

uczniowie i nauczyciele szkoły Mentis 
wybiorą się na....Zieloną Szkołę!  

Ósmoklasiści będą mogli odpoczać po 
egzaminacyjnych trudach, młodsi 

wykorzystać energię w pięknym, zielonym 
otoczeniu. Wspólny wyjazd to dobry czas 

na budowanie relacji i dobrą zabawę. 
 

Ośrodek wypoczynkowy „Bęsia” na Warmii 
i Mazurach położony jest w miejscowości Bęsia 

k/Biskupca, na szlaku turystycznym 
między Świętą Lipką, Gierłożą a Mrągowem. 

Usytuowany jest nad Jeziorem Bęskim. 

 

 

Zielona Szkoła w Bęsi! 
30.05. - 3.06.2022r. 



 

 Rady nie od parady... 
dla uczniów  

oraz 
 dla 

rodziców ósmoklasistów: 

E8 Jak radzić sobie ze stresem  
egzaminacyjnym.pdf 

https://szkolamentis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_wlosek_szkola-mentis_edu_pl/Ea6tvoSblKJPg0HbayxtJSwBM6q_bNa1WjHtE3DgFg8Lhg?e=TYYmL7
https://szkolamentis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_wlosek_szkola-mentis_edu_pl/Ea6tvoSblKJPg0HbayxtJSwBM6q_bNa1WjHtE3DgFg8Lhg?e=TYYmL7
https://szkolamentis-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marta_wlosek_szkola-mentis_edu_pl/Ea6tvoSblKJPg0HbayxtJSwBM6q_bNa1WjHtE3DgFg8Lhg?e=TYYmL7


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 

Sekretariat  
Czynny w godz.:  8.00 – 16.30 

tel.:  693  010  200, biuro@szkola-mentis.edu.pl 

Psycholog 
 Joanna Jaskulska - Korzan 

joanna.jaskulska@szkola-mentis.edu.pl 

Kontakt telefoniczny ze świetlicą szkolną  
do godziny 18:30     

tel.: 577 177 723  

Kontakt: 
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