SZKOŁA PODSTAWOWA WIERCHY
Fundacji Sternik Kraków
TYGODNIK NR 01 (218)
28 września 2018
Program wychowawczy: POSŁUSZEŃSTWO
Hasło na czas od 24 do 30 września: kl. I-III Jestem posłuszny w domu i w szkole, kl. IV-VIII: Jestem
posłuszny, ponieważ tego chcę
Pobożność: kl. I-III: Odmawiam modlitwy w skupieniu; kl. IV-VIII Modlę się codziennie za swoją
klasę

Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznawia nasz
wierchowy „Tygodnik”. Serdecznie witamy wszystkie
Rodziny oraz Nauczycieli w nowym roku szkolnym
2018/2019. Mamy nadzieję, że ten czas będzie obfitował w
same sukcesy, radosną i dobrą pracę oraz wzrastanie w
cnotach!
Rubryka Dyrektora
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
W październiku, szczególną uwagę będziemy przykładać do porządku, każdy na swój sposób.
Uczeń odkryje potrzebę odetkania swej szkolnej szuflady, zagraconej we wrześniu, w domu
będzie realizował ustalony plan, np. codziennie, po przyjściu do domu będzie odkładał buty i
kurtkę na to samo, ustalone miejsce. Nauczyciel po letnim testowaniu, nabrał więcej wprawy
w obsłudze dziennika elektronicznego, przyjdzie czas na porządki w tym systemie. Rodzice
będą szlifować wielomiesięczne doświadczenia w meandrowaniu pośród rozkopanych
krakowskich arterii oraz uważnie obserwować Wierchy. Co w tym idyllicznym świecie zrobi
dyrektor?
W ramach jesiennych porządków chciałbym zaprosić Państwa na kawę lub herbatę.
Po pierwszych 20 dniach w tym roku Szkolnym. przyszedł czas na spotkania z rodzicami.
Zapraszam wszystkich rodziców na pierwsze spotkanie w poniedziałek 8 października, o godz.
8.30. Ufam, że będzie to dobra okazja do rozmowy i wymiany informacji o Naszej Szkole. Po
spotkaniu zaproponuję terminy następnych spotkań.
Czekał na Państwa z kawą i herbatą.
Do zobaczenia!
Michał Sternicki

Rozmowy opiekunowskie z rodzicami- I tura
Trwa już pierwsza tura rozmów opiekunowskich z rodzicami. Bardzo prosimy o indywidualne
umawianie się z tutorami według przekazanego przez nich poszczególnym rodzinom
harmonogramu.
Rozpoczęły się również rozmowy tutorów z Chłopcami, które mają za zadanie pomóc im w
harmonijnym rozwoju oraz lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami nauki i zachowania na co
dzień.

Drugie śniadanie
Jak co roku przypominamy, iż bardzo ważne jest zaopatrzenie Chłopców w porządne drugie
śniadanie. W wieku, w którym znajdują się nasi Podopieczni, niezwykle istotne jest
prawidłowe odżywianie się i dostarczanie energii dla organizmu. Praktyka dnia codziennego
uczy, że Chłopcy mimo wydzielonej przerwy na śniadanie, chętnie sięgają po swoje zapasy
również w trakcie innych przerw. Prosimy zatem o wyekwipowanie ich w odpowiednią ilość
różnorodnego jedzenia, za wyjątkiem oczywiście słodyczy.

Uczniowie Wierchów poznają święte miejsca Krakowa
Archikatedra Wawelska, kościół św. Wojciecha, Bazylika Mariacka, Bazylika „na Skałce”,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, Bazylika Nawiedzenia NMP „Na Piasku”…
Kraków jest bez wątpienia najbogatszym miastem w miejsca święte w tej części Europy. Chodzi
o takie miejsca, w których Pan Bóg zechciał objawić swą dobroć i potęgę w osobach
konkretnych świętych i poprzez szczególne wydarzenia w historii. Nie możemy nie
wykorzystać tego szczególnego dziedzictwa, dlatego od października rozpoczynamy szkolne
pielgrzymowanie kolejnych klas „Wierchów” do najważniejszych sanktuarium naszego miasta,

w których – poza zwiedzaniem i poznaniem ich historii – będziemy mieli wyjątkową Mszę
Świętą klasową.
Wyjścia będą się odbywały w godzinach lekcyjnych w poniedziałek lub w czwartek. Od
października do czerwca każda klasa „Wierchów” będzie miała jedną taką pielgrzymkę,
ogłoszoną odpowiednio wcześnie przez nauczyciela wychowawcę oraz w Tygodniku
„Wierchów”.
Organizują ks. Adam i pan katecheta, Wojciech Urbańczyk.

Porządek Mszy Św. i spowiedzi w Wierchach
Tak jak w zeszłym roku, w bieżącym roku zapraszam serdecznie wszystkich chętnych
nauczycieli i uczniów szkoły „Wierchy” na Msze Święte w naszej szkolnej kaplicy: w
poniedziałki i czwartki o 12:45 oraz w pierwsze piątki miesiąca, również o 12:45. Z serca
zachęcam naszych nauczycieli i uczniów do powierzania Panu Bogu wszystkich swoich spraw i
całego życia.
Nie ma nic piękniejszego niż Boże Miłosierdzie. Każda klasa w naszej szkole ma swój
dedykowany czas na spowiedź, sakrament Bożego Przebaczenia. Jako kapelan szkolny,
przychodzę do klas w godzinach lekcyjnych i oznajmiam, że wtedy jest czas dla danej klasy.
Chętni uczniowie schodzą pojedynczo do konfesjonału w kaplicy bez przerywania przebiegu
lekcji. Odbywa się to w cyklu codwutygodniowym: zawsze w pierwszy czwartek i piątek
miesiąca oraz w trzeci czwartek miesiąca (jeżeli wtedy wypada dzień wolny od pracy, albo
którejś klasy nie ma w szkole, daję klasie możliwość spowiedzi w możliwie zbliżonym terminie).
Ponadto, każdy może poprosić o spowiedź dowolnego dnia, zawsze kiedy jestem w szkole.
Ks. Adam

