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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO. 

Droga Społeczności. Rozpoczynamy dziś Nowy Rok Szkolny 2019/2020, który mam nadzieję będzie obfity 

w wiele pozytywnych wrażeń.  

Ten nowy rok szkolny niesie jeszcze wiele zmian i nowości. Wewnątrz budynku wyremontowane sale, 

świetlica, łazienki uczniowskie. 

 Ale najważniejsza zmiana to nowi uczniowie. Serdecznie witam uczniów klas siódmych. Wierzę, że nowi 

uczniowie szybko zaaklimatyzują się w murach PSP 33.   

Gorąco witam naszych najmłodszych uczniów klas pierwszych. Szczególnie ciepłe słowa kieruję się do 

pierwszoklasistów, dla których jest to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ dopiero rozpoczynają zajęcia na 

kolejnym etapie edukacyjnym, w nowej szkole. Powitajmy ich….. 

 Zgodnie z ceremoniałem dzieci będą dzisiaj pasowane kopią buławy marszałkowskiej na uczniów PSP 

33. Natomiast Wy uczniowie klas siódmych w poczet społeczności PSP 33 będziecie przyjęci w listopadzie podczas 

Święta Patrona. A będzie to wyjątkowe święto, bo szkole zostanie nadany sztandar.  

Drogie dzieci, drodzy uczniowie mam nadzieję, że starsze koleżanki i starsi koledzy pomogą Wam i będą 

wsparciem w tych pierwszych chwilach w murach szkoły.  Chcielibyśmy, aby nauka i pobyt w szkole w były czasem 

niezwykłym i niezapomnianym. 

Kochani uczniowie wierzę, że  nauka będzie dla Was pasjonująca, a naładowani pozytywną wakacyjną 

energią podołacie szkolnym obowiązkom z uśmiechem na ustach. Jestem przekonana, że w tej szkole spotkacie się 

wieloma zaangażowanymi ludźmi. W każdej trudnej sytuacji spotkacie się z pomocą nauczycieli i wychowawców. 

Pomogą wam również ukształtować waszą osobowość, rozwinąć zainteresowania i wskazać dalszą ścieżkę 

rozwoju.  

„Złotym środkiem” do sukcesów naszych uczniów, a także radości z chodzenia do szkoły będzie dalsza 

szeroko pojęta współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami i wszystkimi partnerami szkoły. Pragnę, aby każdy 

uczeń i nauczyciel czuł się w naszej szkole dobrze i identyfikował się z nią, jako miejscem twórczego rozwoju, 

zdobywania wiedzy oraz nowych, pożytecznych doświadczeń.  Od jutra zaczniemy wspólnie pracować i uczyć się, 

a rytm dnia będzie wyznaczał nieodzowny szkolny dzwonek 

Wrzesień kojarzy nam się z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym kończącym 

się latem. Nie zawsze jednak pierwszy września był dniem tak radosnym, jak dzisiejszy. 1 września jest szczególnym 

dniem w kalendarzu. Nie możemy zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 r. Zawsze będziemy pamiętać 

o tych, którzy polegli, o tych, którzy walczyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się. 

Szanowni pedagodzy! Przed nami kolejny rok szkolny, kolejne obowiązki i zadania. Życzę Państwu dużo 

cierpliwości, satysfakcji, życzę, aby nasza misja wypełniała się i czyniła nas ludźmi bogatszymi i wartościowymi. 

Niech każdy dzień przynosi Wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.  

Drodzy Rodzice! Bez Waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. Życzymy Wam pociechy i 

dumy z Waszych dzieci, żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie 

będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.  

Drodzy Uczniowie pragnę Wam życzyć małych i dużych sukcesów w pracy i nauce, ale przede wszystkim 

ambicji i wytrzymałości w dążeniu do zamierzonych celów. 

Całej Społeczności Szkolnej życzę sukcesów w coraz wyższym podnoszeniu poprzeczki w dziedzinie, której 

na imię – edukacja.  

Maryla Strzała- dyrektor PSP nr 33 w Opolu 
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Wycieczka integracyjna klas 1-3 

2 października odbyła się wycieczka integracyjna dla klas I-III do "Gospodarstwa 

Innego Wymiaru" w Staniszczach Małych. W parku rolniczym uczniowie wzięli udział  w 

zajęciach tematycznych: "Skąd się bierze mleko?", pieczenie bułeczek, wykopki, "Lalki 

naszych dziadków", czyli robienie kukiełek z kukurydzy, a także zwiedzili kukurydziany 

labirynt. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni z wycieczki      

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/411-wycieczka-integracyjna-klas-1-3
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https://www.psp33.opole.pl/images/113.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/114.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/111.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/integracyj/IMG_20191017_220044.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/integracyj/IMG_20191017_221712.jpg
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Bicie Rekordu w Resuscytacji 

Udziałem w ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w Resuscytacji Krążeniowo - 

Oddechowej, podsumowaliśmy wiedzę zdobytą na zeszłotygodniowej Olimpiadzie 

Prozdrowotnej. 44 uczniów z klas III,V oraz VII przez 30 minut wykonywało RKO na 7 

przygotowanych do tego  fantomach. Zadanie to nie należało do łatwych, dlatego serdecznie 

dziękujemy wszystkim drużynom , które zgłosiły się do udziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Nauczyciela 

Opublikowano: sobota, 19, październik 2019 19:20 | Odsłony: 586 

Dzień Nauczyciela 

15 października 2019r. z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (popularnie zwanego 

Dniem Nauczyciela) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna- 

pani Beaty Selak przygotowali uroczystą akademię. Piosenką, wierszem, zabawnymi 

scenkami a nawet tańcem uczniowie uczcili święto nauczycieli, pracowników administracji i 

obsługi. Po części artystycznej uczniowie złożyli nauczycielom życzenia.   

Pani Dyrektor Maryla Strzała podziękowała wszystkim artystom oraz ich opiekunowi za 

wspaniały występ i życzenia. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/412-bicie-rekordu-w-resuscytacji
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/414-dzien-nauczyciela
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/rko/IMG_20191016_121934_resized_20191016_060359180.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/rko/IMG_20191016_120109_resized_20191016_060355681.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/rko/IMG_20191016_120717_resized_20191016_060357638.jpg
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https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/nauczy/20191015_110128.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/nauczy/20191015_110232.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/nauczy/20191015_110349.jpg
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Olimpiada Prozdrowotna 

Opublikowano: sobota, 19, październik 2019 19:06 | Odsłony: 511 

11 października uczniowie klas siódmych przystąpili do rozgrywek w ramach Małej 

Olimpiady Prozdrowotnej. Każdy siódmoklasista mógł spróbować swoich sił w rozgrywkach 

sportowych, działaniach aktorskich, plastycznych czy potyczkach quizowych. Wszystkie 

drużyny zaprezentowały się wspaniale i dały z siebie wszystko. Oficjalne wyniki i rozdanie 

nagród już wkrótce ! 

  

https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/prozdrowotna/IMG-20191016-WA0000.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/prozdrowotna/IMG-20191016-WA0003.jpg
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Konkursy przedmiotowe 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

Nazwa 

konkursu 

Przewodnicząca 

szkolnej komisji 

konkursowej 

I etap -

szkolny 

Przewodnicząca 

Wojewódzkiej 

Komisji 

Konkursowej 

II etap-

gminny 

III etap-

wojewódzki 

Konkurs 

Polonistyczny 
Mirosława Piec 12.11.2019 

Katarzyna 

Cielecka 
08.01.2020r. 26.02.2020r. 

Konkurs 

Języka 

Angielskiego 

Agata Majewska 13.11.2019 
Elżbieta 

Gosławska 
09.01.2020r. 27.02.2020r. 

Konkurs 

Języka 

Niemieckiego 

Agnieszka 

Boryczka 
14.11.2019 

Zuzanna 

Donath-Kasiura 
10.01.2020r. 07.02.2020r. 

Konkurs 

Historyczny 
Dorota Mechel 15.11.2019 

Franciszek 

Dendewicz 
15.01.2020r. 05.02.2020r. 

Konkurs 

Matematyczny  
Mariola Koryl 07.11.2019 

Teresa 

Dziemidowicz 
14.01.2020r. 06.02.2020r. 

Konkurs 

Geograficzny 
Izabela Maćków 04.11.2019 

Jolanta 

Siemieniuk 
16.01.2020r. 25.02.2020r. 

Konkurs 

Biologiczny 

Małgorzata 

Marciniszyn-

Szuba 

13.11.2019 
Mariola 

Szczecińska 
17.01.2020. 04.02.2020r 

Konkurs 

Chemiczny 
Roman Kisiel 05.11.2019 Anna Drynda 21.01.2020r. 28.02.2020r. 

Konkurs 

Fizyczny 

Magdalena 

Turek 
04.11.2019 

Małgorzata 

Kostrzewa 
20.01.2020r. 24.02.2020r. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/405-konkursy-przedmiotowe
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/prozdrowotna/IMG_20191011_095344.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/prozdrowotna/IMG_20191011_095040.jpg
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Koordynatorzy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Kuratorium Oświaty w Opolu: 

dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji pani Joanna Wnuk tel. 77 45 24 578; starszy wizytator 

Wydziału Rozwoju Edukacji pani Monika Pawlicka tel. 77 45 24 566 

Regulaminy Konkursów Wojewódzkich znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu 

w zakładce konkursy http://www.kuratorium.opole.pl/category/konkursy/konkursy-

przedmiotowe/ 

Dzień Języka Niemieckiego 

Opublikowano: środa, 30, październik 2019 19:30 | Odsłony: 181 

DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LO II 

W piątek 25 października 2019  klasa dwujęzyczna 7d miała okazję wyjść do Publicznego 

Liceum Ogólnokształcącego nr 2, by uczcić wraz z uczniami innych szkół Dzień Języka 

Niemieckiego. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Uczniowie na początku mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat geografii Niemiec, a 

przy okazji przetestować znajomość języka niemieckiego - nazwy geograficzne pojawiły się 

właśnie w tym języku. Zdobytą już wiedzę uczniowie sprawdzili rozwiązując krzyżówkę. 

Później przyszedł czas na przyjemne gry językowe między innymi gry planszowe, puzzle czy 

domino w języku niemieckim. Następnie w formie zabawy klasa 7d wraz z innymi uczniami 

zaśpiewała kilka niemieckich przebojów karaoke. Wielu uczniów dobrze się bawiło. 

Potem zaprezentowany został komiks wydawany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Komiks pod tytułem "Śląski Oskar" był oczywiście w dwóch językach. 

Na podstawie komiksu uczniowie robili  własne plakaty, które dobrze wyszły. 

Na podsumowanie zajęć zostały rozdane liczne nagrody za udział w konkursie "Najpiękniejsze 

krajobrazy krajów niemieckojęzycznych - DACHL". Prace naszych uczennic również 

wyróżniono i nagrodzono- relacja Karoliny Marczyńskiej z klasy 7d 

 

 

http://www.kuratorium.opole.pl/category/konkursy/konkursy-przedmiotowe/
http://www.kuratorium.opole.pl/category/konkursy/konkursy-przedmiotowe/
https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/416-dzien-jezyka-niemieckiego
https://www.psp33.opole.pl/images/djn/djn31.jpg


11 
 

Śniadanie Daje Moc! 

Opublikowano: wtorek, 15, październik 2019 11:57 | Odsłony: 548 

Śniadanie Daje Moc! 

11 października nasza szkoła wzięła udział w edukacyjnym programie  "Śniadanie daje moc". 

W tym dniu zostały przeprowadzone lekcję o zdrowym odżywianiu oraz uczniowie 

przygotowali i spożyli wspólnie zdrowe śniadanie. Ale było pysznie!!! 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/410-sniadanie-daje-moc-2
https://www.psp33.opole.pl/images/222.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/s2.jpg


12 
 

Światowy Dzień Walki z Otyłością 

Opublikowano: niedziela, 27, październik 2019 17:59 | Odsłony: 552 

24 października, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Otyłością, uczniowie 

klas V, VII i VIII przygotowali  poczęstunek dla swoich kolegów ze szkoły. Po lekcjach 

biologii omawiających sposoby zdrowego odżywiania się i roli aktywności fizycznej w życiu 

człowieka, nasi uczniowie z łatwością wykonali swoje propozycje zdrowej śniadaniówki 

oraz  makiety i plakaty przedstawiające piramidę zdrowia. Na trzeciej przerwie śródlekcyjnej, 

każdy mógł skosztować przepysznych owsianek, sałatek, jogurtów, muffinek, kanapek i nie 

tylko... Było bardzo pomysłowo, smacznie ale przede wszystkim ZDROWO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/415-swiatowego-dnia-walki-z-otyloscia
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https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/sniadanie/IMG_20191024_103125_resized_20191026_070928557.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/sniadanie/IMG_20191024_103117_resized_20191026_070924423.jpg
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Święto Dyni 

Opublikowano: sobota, 09, listopad 2019 22:48 | Odsłony: 395 

ŚWIĘTO DYNI 

W klasie 1 b odbyło się Święto Dyni. W tym dniu każdy uczeń przyniósł swoją dynie, którą 

następnie udekorował. Powstała dyniowa wystawa. Dzieci poznały dynię z każdej strony, od 

jego walorów zdrowotnych, po smakowe. Miały okazję skosztować pyszny kompot z dyni. 

Wszyscy się oblizywali 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malować jak Van Gogh 

Opublikowano: poniedziałek, 18, listopad 2019 17:11 | Odsłony: 361 

W dniu 14 listopada 2019 roku klasy siódme wybrały się do kina Meduza w Opolu na 

projekcję filmu: Van Gogh. Uczniowie zapoznali się z biografią artysty, uczyli się 

interpretować jego dzieła oraz pogłębili wiedzę z zakresu historii plastyki. Po skończonej 

projekcji klasy 7 uczestniczyły w warsztatach artystycznych „Być jak Van Gogh”, ich 

twórcze wyładowanie zastało upamiętnione na zdjęciach poniżej: 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/421-swieto-dyni
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/427-malowac-jak-van-gog
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/dynia/IMG_20191030_091032_resized_20191104_102804359.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/dynia/IMG_20191030_082039_1_resized_20191104_102803241.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/dynia/IMG_20191030_083936_resized_20191104_102803826.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/dynia/IMG_20191030_084154_resized_20191104_102802723.jpg
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https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/vanGo/IMG_20191114_123927009.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/vanGo/IMG_20191114_123932478.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/vanGo/IMG_20191114_124418548.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/vanGo/IMG_20191114_124432410_MP.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/vanGo/IMG_20191114_125453377.jpg
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Uroczysta akademia z okazji nadania PSP nr 33 w Opolu Sztandaru. 

Opublikowano: niedziela, 10, listopad 2019 18:02 | Odsłony: 430 

    W dniu 8.11.2019r  w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 33 odbyła się uroczysta Akademia 

ku czci Patrona , poprzedzona Mszą św. w intencji społeczności szkolnej oraz fundatorów 

sztandaru. W trakcie uroczystej akademii  złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą ZOR RP 

oraz odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów. 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/426-uroczysta-akademia
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Wyślij kartkę- akcja społeczna  

Opublikowano: sobota, 09, listopad 2019 20:06 | Odsłony: 389 

W środę 06 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się VII edycja akcji społecznej 

„ Mamy niepodległą”- Wyslij kartkę. Do sali patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego 

zaproszone zostały klasy 7a, 7b, 7c i 7d które adresowały kartki z życzeniami do swoich 

krewnych z okazji – 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Udział w akcji jest 

bezpłatny – kartki otrzymaliśmy w ramach współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku. Celem naszych działań jest obchodzenie zbliżającego się Święta Niepodległości - 

jego 101.rocznicę - w sposób radosny poprzez podejmowanie tematu w innej formie. 

. 

  

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/420-wyslij-kartke-akcja-spoleczna
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Konkurs polonistyczny 

Opublikowano: sobota, 09, listopad 2019 23:13 | Odsłony: 376 

UWAGA! 

Szkolne eliminacje wojewódzkiego konkursu polonistycznego odbędą się 12 listopada 2019 

(wtorek) o godz. 12:45 w sali 105. 

Zachęcamy do udziału! 

                                                          Nauczyciele języka polskiego 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/422-konkurs
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ŚLUBOWANIE KLAS 7 



31 
 

 
     Obchody Święta Patrona Szkoły zakończyło uroczyste pasowanie siódmoklasistów na 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka J. Piłsudskiego. Uczniowie w 

obecności sztandaru szkoły złożyli ślubowanie i zostali pasowani szablą oficerską.  

Po uroczystości wręczono nagrody w konkursach, w których uczniowie brali udział,  m.in. w 

ramach Promocji Zdrowia czy  "Matematyczne Wędrówki z Patronem".  SU ogłosił także 

wyniki Biegu Patrolowego. Zwycięskim drużynom wręczono nagrody.            
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WYSTAWA  

Opublikowano: środa, 30, październik 2019 19:33 | Odsłony: 211 

WYSTAWA „Marszałek Józef Piłsudski i Magdeburg” 

29. października 2019 uroczyście otworzono wystawę w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego, zorganizowaną przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

z udziałem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33. Uczniowie klasy dwujęzycznej 7d 

oraz 8d przygotowali oprawę artystyczną podczas tej uroczystości. Wiersze w językach 

polskim i niemieckim, fragment wypowiedzi Józefa Piłsudskiego oraz utwory 

muzyczne, a szczególnie śpiew uczennicy klasy 8d Hani –wywołały w publiczności 

wzruszenie i owacje. 

Podczas uroczystości obecne były radio i prasa: 

http://doxa.fm/aktualnosci/region/marszalek-na-opolskiej-wystawie/ 

https://www.opolskie.pl/2019/10/wystawa-o-jozefie-pilsudskim/ 

https://nto.pl/wystawa-o-marszalku-pilsudskim-otwarta-w-opolu/ar/c13-14541337 

 

Wystawę można obejrzeć do 4.11.2019 w Urzędzie Marszałkowskim,  następnie zostanie 

przeniesiona do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33. 

Uczniowie klasy dwujęzycznej zapraszają do naszej szkoły na lekcję historii połączonej z 

wystawą! 

Zapraszamy! 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/417-wystawa-marszalek-jozef-pilsudski-i-magdeburg
http://doxa.fm/aktualnosci/region/marszalek-na-opolskiej-wystawie/
https://www.opolskie.pl/2019/10/wystawa-o-jozefie-pilsudskim/
https://nto.pl/wystawa-o-marszalku-pilsudskim-otwarta-w-opolu/ar/c13-14541337
https://www.psp33.opole.pl/images/djn/wystawa31.jpg
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Badanie wyników nauczania i egzaminy próbne 

Opublikowano: piątek, 29, listopad 2019 10:39 | Odsłony: 406 

 ÓSMOKLASISTO!!! 

4 grudnia 2019 – badanie wyników nauczania z historii 

5 grudnia 2019 – badanie wyników nauczania z przedmiotów przyrodniczych 

11 grudnia 2019 – egzamin próbny z języka polskiego 

12 grudnia 2019 egzamin próbny z matematyki 

13 grudnia 2019 – egzamin próbny z języka obcego 

 Badanie wyników nauczania i egzaminy próbne rozpoczynać się będą o godzinie 800. 

Podczas egzaminów próbnych obowiązuje strój galowy. 

Po zakończeniu badania wyników i egzaminów lekcje odbywają się zgodnie z planem. 

 

1a – zajęcia w CNP 

Opublikowano: wtorek, 03, grudzień 2019 16:52 | Odsłony: 433 

We wtorek, 29.10.2019 r. uczniowie klasy 1a brali udział w zajęciach edukacyjnych w 

Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu. Uczniowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w 

dwugodzinnych zajęciach. Były to zajęcia dotyczące emocji, w których uczniowie musieli 

wykazać się dużą kreatywnością oraz zajęcia z ozobotami, czyli małymi, inteligentnymi i 

intuicyjnymi robotami, które służą do nauki programowania.Spędzony w CNP czas nie tylko 

uczniów wiele nauczył, ale też przysporzył dużo świetnej zabawy i sprzyjał integracji zespołu 

klasowego. Wyjście zostało zorganizowane przez wychowawcę klasy, panią mgr Dominikę 

Proniewicz-Lechocińską. 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/437-badanie-wynikow-nauczania-i-egzaminy-probne
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HALLOWEEN 

W ostatnich dniach października, w ramach lekcji języka angielskiego, w klasie I „a” 

oraz II „a” zostały przeprowadzone warsztaty na temat Halloween. Uczniowie poznali nazwy 

postaci i symboli związanych z tym świętem, a także tradycje związane z Halloween, które 

obchodzone są przez mieszkańców krajów anglojęzycznych. Przygotowywali również 

kapelusze czarodzieja, plakaty, rozwiązywali karty pracy, słuchali piosenki związanej z 

Halloween i rozwiązywali na jej podstawie zadania. Co więcej, każdy z uczniów miał w ten 

dzień ze sobą atrybut związany z Halloween, o którym opowiadał klasie. Były to m.in. ciekawe 

stroje, dynie, czarodziejskie różdżki i wiele innych przedmiotów. W trakcie zajęć rozwijana 

była wiedza oraz umiejętności językowe uczniów, utrwalano poznane słownictwo. Wszyscy 

chętnie uczestniczyli w zajęciach i świetnie się bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła 

pani mgr Dominika Proniewicz-Lechocińska i pani mgr Oliwia Greś. 
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Szachowa Mistrzyni 

Opublikowano: środa, 20, listopad 2019 17:51 | Odsłony: 365 

 

Warsztaty literackie w MBP w Opolu 

Opublikowano: środa, 20, listopad 2019 12:44 | Odsłony: 355 

„PIERNIKI - Podróż w krainę zmysłów...” czyli warsztaty literackie w MBP 

W ramach 16. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim uczniowie klasy 3a wzięli 

udział w dniu 16 listopada 2019 w warsztatach literackich organizowanych przez Bibliotekę 

Austriacką w Opolu. Tematem przewodnim były pierniki, czyli w języku niemieckim 

„Pfefferkuchen” lub „Lebkuchen”. Uczniowie odbyli „podróż do krainy zmysłów”. Obejrzeli 

wystawę na temat europejskich tradycji piernikarskich, historii piernika. Czytając lekturę i 

oglądając film animowany poznali inne wersje bajki „Jaś i Małgosia” braci Grimm. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/434-mistrzyni-szachow
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/433-warsztaty-literackie
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/JPEG/hk.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/JPEG/IMG_20191118_103508.jpg


42 
 

 

MIKOŁAJKI 

Opublikowano: środa, 11, grudzień 2019 12:48 | Odsłony: 389 

 W piątek, 6.12. 2019 r. ,w naszej szkole odbyły się mikołajki. Samorząd uczniowski wraz z 

opiekunem – p. B. Selak przygotował w tym dniu dla uczniów starszych klas naszej szkoły kilka 

konkursów. Jeden z nich polegał na zaprezentowaniu przez klasę własnego, tematycznego Mikołaja. 

Klasy wybrały kandydata, który oprócz prezentacji przed jury musiał pokonać specjalnie 

przygotowany tor przeszkód. 

Wyniki pierwszej konkurencji: 

I miejsce - 7d  „Pani” Mikołajowa 

II miejsce - 7a „Fit” Mikołaj” 

III miejsce -  7b Mikołaj „Wielkanocny” 

Drugi konkurs polegał na szybkim, ale i kreatywnym pakowaniu prezentów świątecznych. 

I miejsce – kl. 8d 

II miejsce – kl. 8b 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/442-mikolajki
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/JPEG/IMG_20191118_111715.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/JPEG/pierniki%202.jpg
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III miejsce  - kl.7b 

 Ostatnim konkursem był quiz wiedzy o świętym Mikołaju.  

I miejsce /po dogrywce/ - klasa 8d 

II miejsce - 7d 

III miejsce - 8b 

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali słodki upominek. 

Mikołaj z koszem słodyczy odwiedził również uczniów klas I-III. 

Konkurs plastyczno - techniczny 

Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2019 10:55 | Odsłony: 348 

Dnia 3.12. uczennice z klasy 3a Zuzanna Krawczyk i Emilia Sikora brały udział w 

konkursie plastyczno - technicznym " Ozdoby choinkowe z naturalnych materiałów ". 

Dziewczyny zmagały się z innymi zawodniczkami ze szkół opolskich. Nasze reprezentantki 

ostatecznie zdobyły wyróżnienie . 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/441-konkurs-plastyczno-techniczny
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/308.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/12.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/15.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/17.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/18.jpg
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Warsztaty kulinarne 

Opublikowano: wtorek, 10, grudzień 2019 10:49 | Odsłony: 363  
W ubiegły czwartek (05.12.2019r.) uczniowie klas 3A i 3B mogli wykazać się 

zdolnościami kulinarnymi, piekąc ciasteczka dla Świętego Mikołaja. 

Dbając o zdrowie swojego ulubieńca, dzieci przygotowały łakocie w zdrowym wydaniu: 

owsiane, z mąki orkiszowej  i z symboliczną porcją cukru. 

Z pewnością ta przekąska dodała Mikołajowi chęci i sił na całą noc pracy! 

Pieczenie ciasteczek to już druga z lekcji spędzonych w "szkolnej kuchni"! 

W zeszłym miesiącu nasi trzecioklasiści samodzielnie przygotowali kiszoną kapustę, która już 

wkrótce zagości na ich domowym stole. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/440-warsztaty-kulinarne
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/1.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/2.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/3.jpg
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

Opublikowano: środa, 18, grudzień 2019 19:30 | Odsłony: 311 

 DYREKCJA, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY, RODZICE I 

UCZNIOWIE  

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ  

w dniu 19 grudnia 2019 r. w godzinach 10.00-18.00 

na 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY  

"DLA KAROLINY" 

  

Opole, dnia 16 grudnia 2019 

  Pragniemy bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim, którzy w mijającym 

roku wspierali nas w sytuacji szczególnie trudnej, związanej z ciężką chorobą naszej córki 

Karoliny. 

Pomoc docierała do nas z różnych stron: w formie modlitwy, wsparcia emocjonalnego i 

materialnego. Dziękujemy za wszelką inicjatywę, wszelki trud i zaangażowanie podejmowane 

by ratować nasze dziecko. To wielki dar! Szczególnie poruszało nas, gdy wypływał od 

dzieci…Każdy przyjmujemy z wielką pokorą i wdzięcznością. Sprawiły, że na dnie serca 

rodziła się pewność, że nie jesteśmy sami, bo przecież tylu ludzi pospieszyło z pomocą. 

Zrozumieliśmy, że ta dramatyczna sytuacja jest równocześnie tryumfem dobroci, miłości i 

przyjaźni. 

Życzymy wszystkim przepełnionych spokojem i radością Świąt Bożego Narodzenia. 

      Anna i Grzegorz Sumisławscy 

Nie tylko dla orłów 

Opublikowano: środa, 18, grudzień 2019 17:29 | Odsłony: 399 

Nominacje do Paszportu Orła otrzymali uczniowie, którzy zakwalifikowali się do 

miejskiego etapu konkursów przedmiotowych. Wszystkim laureatom i nauczycielom 

serdecznie gratulujemy!  

  

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/446-kiermasz-swiateczny-3
https://www.psp33.opole.pl/index.php/konkursy-przedmiotowe/nie-tylko-dla-orlow
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Imię i nazwisko ucznia Kl. Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela  

Michał Śmiechowski 7a geografia Izabela Maćków 

Adam Boryczka 7b język niemiecki Agnieszka Boryczka 

Natalia Dewsbury 7b język angielski Agata Majewska 

Dominika Kandziora 
7d język niemiecki Agnieszka Boryczka 

7d geografia Izabela Maćków 

Karolina Marczyńska 

7d język angielski Agata Majewska 

7d język polski Aneta Nowicka- Kowalczyk 

7d język niemiecki Agnieszka Boryczka 

Aleksander Karolkiewicz 8a język niemiecki Agnieszka Boryczka 

Alicja Henek 8a chemia Roman Kisiel 

Jakub Kochel 8a chemia Roman Kisiel 

Marek Gierczak 8b chemia Roman Kisiel 

Dominik Kobienia 8d język niemiecki Agnieszka Boryczka 

Karolina Kinder 8d język niemiecki Agnieszka Boryczka 

Hanna Kotula 8d język niemiecki Agnieszka Boryczka 

XX Konkurs Jednego Poety 

Opublikowano: niedziela, 15, grudzień 2019 11:29 | Odsłony: 400 

  11 grudnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się 

kolejna edycja Wojewódzkiego Recytatorskiego Konkursu Jednego Poety poświęcona 

metafizycznej poezji Jerzego Lieberta. Do udziału w konkursie, objętym Patronatem 

Opolskiego Kuratora Oświaty, zgłoszono uzdolnioną artystycznie młodzież klas VII i VIII 

województwa opolskiego. Komisji konkursowej przewodniczyła pani Barbara Barcz-Berdak. 

Puchar Dyrektora PSP 33 w Opolu zdobyła: 

Julia Maria Henzler z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu 

 II miejsce – Antonina Góral z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu 

III miejsce – Zofia Buchta z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu 

 Wyróżnienia otrzymali: 

Jakub Laskowski z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu 

Katarzyna Wierzgoń z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu 

 Organizatorami konkursu i fundatorami nagród były: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w 

Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom za udział 

w tegorocznej edycji Konkursu Jednego Poety 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/444-xx-konkurs-jednego-poety
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https://www.psp33.opole.pl/images/poeta/IMG_4848.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/poeta/IMG_4858.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/poeta/IMG_4863.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/poeta/IMG_4870.jpg
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Festiwal Piosenki Świątecznej 

Opublikowano: niedziela, 15, grudzień 2019 11:28 | Odsłony: 376 

Dnia 12 grudnia 2019 roku w PSP nr 5 w Opolu odbył się Festiwal Piosenki Zimowej i 

Świątecznej. Spośród wszystkich uczniów naszej szkoły reprezentowały nas: Hanna Lipska 

oraz Wiktoria Klimaszewska. Uczestników Festiwalu było aż 44.  

Nasze uczennice stanęły na podium! Hanna Lipska zajęła I miejsce w kategorii klas I-III z 

piosenką "Bosy Pastuszek". Wiktoria Klimaszewska zajęła II miejsce z pastorałką: Wigilia dla 

Wędrowca 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/443-festiwal-piosenki-swiatecznej
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Jasełka 

Opublikowano: piątek, 27, grudzień 2019 12:20 | Odsłony: 324 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/449-jaselka
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Wizyta uczniów szkół podstawowych 

Opublikowano: piątek, 17, styczeń 2020 20:25 | Odsłony: 158 

           Wystawa „Marszałek Józef Piłsudski w Magdeburgu” była okazją do zaproszenia 

uczniów z okolicznych szkół podstawowych.  Przybyli do nas uczniowie z Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie oraz z 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 z Opola . Uczniowie klasy ósmej  dwujęzycznej 

zaprezentowali naszym gościom historię pobytu Marszałka Piłsudskiego w Magdeburgu oraz 

oprowadzili ich po wystawie. Uczniowie z zaproszonych szkół mogli sprawdzić  zdobyte 

informacje w specjalnie przygotowanym quizie.  Zaproszeni uczniowie mieli również okazję 

obejrzeć szkołę oraz zapoznać się z możliwością kontynuacji nauki w klasie dwujęzycznej z 

językiem niemieckim. Taka forma lekcji historii spodobała się naszym gościom a uczniowie 

klasy ósmej wykazali się znajomością faktów z życia patrona szkoły – Marszałka Piłsudskiego. 

 

 

BOŻE NARODZENIE W WIELKIEJ BRYTANII 

Opublikowano: sobota, 11, styczeń 2020 21:42 | Odsłony: 332 

     W grudniu, w klasie I „a” i II„a” zostały przeprowadzone warsztaty z języka angielskiego 

na temat Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Uczniowie poznali nazwy postaci i 

symboli związanych ze świętami. Ponadto, dzięki prezentacji multimedialnej oraz zdjęciom, 

poznali tradycje bożonarodzeniowe, które obchodzone są przez Brytyjczyków oraz 

porównywali je z polskimi tradycjami.Rozwiązywali także różne karty pracy oraz ozdabiali 

bombki. Żeby lepiej poczuć atmosferę świąt, uczniowie przynieśli do szkoły atrybuty związane 

z Bożym Narodzeniem, m.in. świąteczne nakrycia głowy. W trakcie zajęć rozwijana była 

wiedza oraz umiejętności językowe uczniów, utrwalano poznane słownictwo. Wszyscy chętnie 

uczestniczyli w zajęciach i świetnie się bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr 

Dominika Proniewicz-Lechocińska oraz pani mgr Oliwia Greś. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/455-wizyta-uczniow-szkol-podstawowych
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/453-boze-narodzenie-w-wielkiej-brytani
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/2019-11-12%2011.13.52.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/2019-11-12%2011.13.57.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/2019-11-12%2011.32.32.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/zdjecia14.11/2019-11-12%2011.32.45.jpg
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Ponadto, z okazji Mikołajek uczniów odwiedził Święty Mikołaj, który zostawił dla nich 

wspaniałe prezenty. Oprócz tego, obie klasy uczestniczyły w wyjściu do kina  Helios  w Opolu. 

Natomiast 20.12.2019 r., uczniowie obchodzili Wigilię klasową. W ten dzień, wszyscy usiedli 

przy wspólnym stole i rozmawiali o tradycjach świątecznych, które są obchodzone w ich 

domach. Uczniowie słuchali również kolęd oraz świątecznych piosenek popularnych zarówno 

w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Obie klasy bardzo miło spędziły ten przedświąteczny czas. 
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Opublikowano: sobota, 11, styczeń 2020 21:44 | Odsłony: 348 

   W środę, 11.12.2019 r., uczniowie klasy 1a wzięli udział w prelekcji na temat: „Gospodarka 

odpadami komunalnymi w moim mieście”, która była przeprowadzona przez pracowników 

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. W trakcie zajęć 

uczniowie dowiedzieli się jak należy segregować odpady, do których pojemników powinny 

trafić oraz na co można je przetworzyć. Na koniec zajęć wzięli udział w „odpadowym” Kole 

Fortuny, w którym sprawdzali swoją wiedzę zdobytą podczas prelekcji. Uczniowie chętnie 

uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo aktywni. 

 

PODZIĘKOWANIE 

Opublikowano: czwartek, 09, styczeń 2020 18:17 | Odsłony: 344 

 „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro które dajemy zatacza 

koło i wraca do nas.” -Flora Edwards 

Serdeczne podziękowania za wrażliwość, otwarcie na drugiego człowieka 
i zaangażowanie w organizację Kiermaszu Świątecznego DLA KAROLINY. 

Państwa pozytywny odzew i bezinteresowna pomoc będzie wsparciem dla 
Karoliny. Mamy nadzieję, że w przyszłości uczynimy wiele dobra dla tych, którzy 
go potrzebują. 

TŁUMACZYMY ŻYWIOŁY- projekt edukacyjny 

Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2019 08:37 | Odsłony: 435 

Miasto Opole podjęło decyzję w wyniku której Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu będzie realizatorem projektu pn. „Tłumaczymy 

żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej 

RPOP.09.01.02-16-0004/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/454-gospodarka-odpadami-komunalnymi
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/452-podziekowanie
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/448-tlumaczymy-zywioly-projekt-edukacyjny-2
https://www.psp33.opole.pl/images/A1.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/A2.jpg
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 W ramach projektu "Tłumaczymy żywioły" – projektu edukacyjnego dla uczniów szkół 

podstawowych Aglomeracji Opolskiej: 

zorganizowane będą dla uczniów: 

• zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz 

kompetencji kluczowych w formie video-konferencji 

• zajęcia "Bezpieczny w sieci" z zakresu TIK i cyberprzestrzeni 

• zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i 

metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych 

• zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach 

szkolnych kół pn. "Żywioły". 

• wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole) 

• udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII 

• event naukowy 

zorganizowane będą dla nauczycieli: 

• szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu 

• kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów 

• kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

• szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

szkoły uzyskają: 

• pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, 

komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji 

• pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i 

bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. "Bezpieczny w sieci". 

• wyposażenie pracowni eksperymentalnych. 

Ogólnopolski Konkurs Deutschfreund z języka niemieckiego 

Opublikowano: niedziela, 26, styczeń 2020 19:16 | Odsłony: 140 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Deutschfreund z języka niemieckiego 

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowanym po raz XVIII przez firmę Jersz 

– Łowcy Talentów. 

W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 5,5 tysiąca uczniów z całej Polski. W naszej szkole 

konkurs pisało 12 uczniów. 

Wyniki: 

Dominik Kobienia – 1 miejsce w województwie i 4 w kraju 

Luiza Gregulec – 1 miejsce w województwie i 4 w kraju 

Karolina Marczyńska – 1 miejsce w województwie i 14 w kraju 

Karolina Kinder – 3 miejsce w województwie i 31 w kraju 

Aleksander Karolkiewicz – 4 miejsce w województwie i 36 w kraju 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/462-ogolnopolski-konkurs-deutschfreund-z-jezyka-niemieckiego
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Dominika Kandziora – 4 miejsce w województwie i 48 w kraju 

Alicja Hennek – 6 miejsce w województwie i 84 w kraju 

Adam Boryczka – 9 miejsce w województwie i 189 w kraju 

Hanna Kotula – 9 miejsce w województwie i 253 w kraju 

Maja Adamczyk – 4 miejsce w województwie i 229 w kraju 

Natalia Dziedzic – 5 miejsce w województwie i 275 w kraju 

 Gratulujemy! 

Dziel się uśmiechem!!! 

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020 12:28 | Odsłony: 288 

       "Dziel się Uśmiechem" to akcja, której celem jest przeprowadzenie przeglądów 

dentystycznych oraz lekcji dbania o "zdrowy uśmiech". Uczniowie w trakcie zajęć dowiedzieli 

się o wpływie odpowiedniego odżywiania się na zdrowie jamy ustnej, konieczności kontroli 

zębów u stomatologa raz w roku, oraz w jaki sposób szczotkować zęby, by uniknąć próchnicy.  

  

    

 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/458-dziel-sie-usmiechem
https://www.psp33.opole.pl/images/13aa.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/11aa.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/13aa.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/14aa.jpg
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R jak robot 

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020 12:32 | Odsłony: 324 

        W klasie Ib, przy okazji wprowadzania nowej literki R,r,  uczniowie  wykonali roboty z 

materiałów wtórych. Praca w grupach przebiegała bardzo sprawnie, uczniowie wykazali się 

ogromną pomysłowością, a także humory bardzo dopisywały. Lubimy takie zajęcia! 

  

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ KURSU 

Opublikowano: poniedziałek, 20, styczeń 2020 12:49 | Odsłony: 185 

Dyrektor PSP 33 w Opolu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i 

przeprowadzenie kursu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2020 

KURS DLA NAUCZYCIELI 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowane przez 

Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, w imieniu którego działa Maryla 

Strzała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/459-r-jak-robot
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/457-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-kursu-2
https://www.psp33.opole.pl/images/22a.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/23a.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/24a.jpg
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Piłsudskiego w Opolu, ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole, NIP 7543156282, REGON 

367515441 na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola nr OŚ-

K.0771.33.2019 z dnia 12.11.2019 r. będąca Realizatorem projektu pn. „Tłumaczymy 

żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiejw 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

szkola@psp33.opole.pl,  www. psp33.opole.pl 

  

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla 26 nauczycieli szkół 

podstawowych Miasta Opola  wieloaspektowej diagnozy oraz programowania 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

KOD CPV – 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

Attachments: 

1 Załącznik 1 Formularz oferty - diagnoza i projektowanie ścieżki -Tłumaczymy 

żywioły.docx 

 
102 

kB 

Zapytanie ofertowe na kurs wieloaspektowej diagnozy i projektowania ścieżki -

Tłumaczymy żywioły.pdf  

 
482 

kB 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ KURSU 

Opublikowano: poniedziałek, 20, styczeń 2020 12:21 | Odsłony: 174 

Dyrektor PSP 33 w Opolu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i 

przeprowadzenie kursu. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 

KURS DLA NAUCZYCIELI 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Miasto Opole, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, w imieniu którego działa Maryla Strzała Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. J. 

Lelewela 9, 45-856 Opole, NIP 7543156282, REGON 367515441 na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola nr OŚ-K.0771.33.2019 z dnia 12.11.2019 r. będąca 

Realizatorem projektu pn. „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół 

podstawowych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

mailto:szkola@psp33.opole.pl
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/1%20Załącznik%201%20Formularz%20oferty%20-%20diagnoza%20i%20projektowanie%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/1%20Załącznik%201%20Formularz%20oferty%20-%20diagnoza%20i%20projektowanie%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/Zapytanie%20ofertowe%20na%20kurs%20wieloaspektowej%20diagnozy%20i%20projektowania%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/Zapytanie%20ofertowe%20na%20kurs%20wieloaspektowej%20diagnozy%20i%20projektowania%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/456-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-kursu
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/1%20Załącznik%201%20Formularz%20oferty%20-%20diagnoza%20i%20projektowanie%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/457/Zapytanie%20ofertowe%20na%20kurs%20wieloaspektowej%20diagnozy%20i%20projektowania%20ścieżki%20-Tłumaczymy%20żywioły.pdf
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szkola@psp33.opole.pl,  www. psp33.opole.pl 

 Określenie przedmiotu zamówienia:  

Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla 20 nauczycieli szkół 

podstawowych Miasta Opola z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący 

do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

KOD CPV – 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. 

WYBORY RZECZNIKA 

Opublikowano: środa, 29, styczeń 2020 10:08 | Odsłony: 310 

WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA W PSP 33 

W czwartek, 23.01.2020 roku, w naszej szkole odbyły się wybory  

Rzecznika Praw Ucznia. W głosowaniu brali udział uczniowie starszych klas.  Z przewagą 20 

głosów wybory wygrała  

Pani Izabela Maćków. 

Gratulujemy! 

Samorząd Uczniowski 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla nauczycieli 

Opublikowano: wtorek, 28, styczeń 2020 17:51 | Odsłony: 129 

Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla nauczycieli biorących udział w projekcie nr 

RPOP.09.01.02-16-004/18 pn. "Tłumaczymy żywioły" – projektu edukacyjny dla uczniów szkół 

podstawowych Aglomeracji Opolskiej. 

Attachments: 

1a Formularz zgłoszenia na kurs.pdf  

[ ] 131 kB 

1a Regulamin naboru na kursy- Tłumaczymy żywioły.pdf 

[ ] 177 kB 

mailto:szkola@psp33.opole.pl
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/466-wybory-rzecznika
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/465-regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-formach-wsparcia-dla-nauczycieli
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/465/1a%20Formularz%20zgłoszenia%20na%20kurs.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/465/1a%20Regulamin%20naboru%20na%20kursy-%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/465/1a%20Formularz%20zgłoszenia%20na%20kurs.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/465/1a%20Regulamin%20naboru%20na%20kursy-%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/images/IMG-21.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/IMG-20.jpg
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BEZPIECZNE FERIE 

Opublikowano: poniedziałek, 27, styczeń 2020 12:23 | Odsłony: 305 

Szanowni Państwo, 

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak 

bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało 

materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego 

wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach 

organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem 

Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", 

w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: 

www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.   

Zależy nam na tym, by film "Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta" dotarł do jak 

największego grona odbiorców.  

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE 

Link: http://mos.opole.pl/?p=14841 

 

Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Badmintonie 

Opublikowano: niedziela, 26, styczeń 2020 18:52 | Odsłony: 303 

Dnia 23.01.2020 w Głubczycach odbyły się Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 

Badmintonie. Naszą szkołę reprezentował w kategorii U-9 Paweł Plotnik uczeń klasy 3a, który 

w miesiącu grudniu został mistrzem Opola. W Głubczycach Paweł rywalizował z najlepszymi 

zawodnikami województwa,  spisał się fantastycznie  wygrywając wszystkie pojedynki i 

zajmując pierwsze miejsce. Paweł gratulujemy tytułu Mistrza Województwa Opolskiego w 

Badmintonie w kategorii U-9. 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/463-bezpieczne-ferie-2
http://www.edu.crl.org.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE
http://mos.opole.pl/?p=14841
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/460-mistrzostwa-wojewodztwa-opolskiego-w-badmintonie
https://www.psp33.opole.pl/images/IMG_1111.jpg
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Ogólnopolski Konkurs Verstehen z języka niemieckiego 

Opublikowano: niedziela, 26, styczeń 2020 19:00 | Odsłony: 146 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Verstehen z języka niemieckiego 

W tym roku szkolnym po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim 

Konkursie Języka Niemieckiego Verstehen organizowanym przez firmę Mogalo. Verstehen 

jest konkursem online, który uczniowie rozwiązywali przy komputerach ze słuchawkami. 

Zadania są różnorodne i obejmują gramatykę, leksykę oraz wiedzę krajoznawczą z języka 

niemieckiego. 

W tegorocznej edycji wzięło udział 1221 uczniów z całej Polski. W naszej szkole konkurs 

rozwiązywało 6 uczniów. 

Wyniki: 

Dominika Kandziora – 4 miejsce w województwie i 3 w kraju 

Dominik Kobienia – 7 miejsce w województwie i 4 w kraju 

Karolina Marczyńska – 8 miejsce w województwie i 6 w kraju 

Aleksander Karolkiewicz – 11 miejsce w województwie i 6 w kraju 

Hanna Kotula – 60 miejsce w województwie i 15 w kraju 

Adam Boryczka – 126 miejsce w województwie i 27 w kraju 

 Gratulujemy! 

„PASZPORT ORŁA” 

Opublikowano: piątek, 31, styczeń 2020 07:27 | Odsłony: 338 

W ramach programu wspierającego ucznia zdolnego  

i uzdolnionego „Nie tylko dla orłów” uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020  

 

zakwalifikowali się do  

wojewódzkiego etapu konkursów przedmiotowych zostały wręczone Paszporty Orła.  

W gronie tym znaleźli się: 

Dominika Kandziora 
klasa 7d – oddział 

dwujęzyczny 

Konkurs Języka Niemieckiego 

 i Konkurs Geograficzny 

Karolina Marczyńska 
klasa 7d – oddział 

dwujęzyczny 
Konkurs Języka Niemieckiego 

Aleksander Karolkiewicz klasa 8a Konkurs Języka Niemieckiego 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/461-ogolnopolski-konkurs-verstehen-z-jezyka-niemieckiego
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/467-paszport-orla
https://www.psp33.opole.pl/images/orzel4.png
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KONKURS 

Opublikowano: piątek, 31, styczeń 2020 21:58 | Odsłony: 342 

  

KONKURS OMNIBUS PRZYRODNICZY 

organizowany przez 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V w Opolu 

odbędzie się w środę 5.02.2020. 

zapisy i informacje u pani A. Boryczki 

Regulamin uczestnictwa nauczycieli w projekcie nr RPOP.09.01.02-16-

0004/18 pn. "Tłumaczymy żywioły"  

Opublikowano: wtorek, 28, styczeń 2020 17:45 | Odsłony: 148 

Regulamin uczestnictwa nauczycieli w projekcie nr RPOP.09.01.02-16-0004/18 pn. 

"Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji 

Opolskiej. 

Attachments: 

2 Regulamin uczestnictwa nauczycieli w projekcie Tłumaczymy żywioły.pdf  

[ ] 386 kB 

2a Zał 1 do regulaminu uczestnictwa nauczyciela w projekcie Tłumaczymy żywioły.pdf  

[ ] 208 kB 

WALENTYNKI 

Opublikowano: czwartek, 06, luty 2020 09:25 | Odsłony: 373 

    W dniu 03.02.2020 r., w klasie I „a” i II„a” zostały przeprowadzone warsztaty w języku 

angielskim na temat Walentynek. Uczniowie poznali nazwy postaci i symboli związanych ze 

świętem jak również zostały omówione walentynkowe tradycje. Dzieci rozwiązywały rozmaite 

zadania utrwalające poznane słownictwo. Ponadto, uczniowie wykonywali kartki 

walentynkowe z życzeniami w języku angielskim. W trakcie zajęć rozwijana była wiedza oraz 

umiejętności językowe uczniów. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach i świetnie się 

bawili. Całość przygotowała i przeprowadziła pani mgr Dominika Proniewicz-Lechocińska 

oraz pani mgr Oliwia Greś. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/468-konkurs-2
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/464-regulamin-uczestnictwa-nauczycieli-w-projekcie-nr-rpop-09-01-02-16-0004-18-pn-tlumaczymy-zywioly
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/464-regulamin-uczestnictwa-nauczycieli-w-projekcie-nr-rpop-09-01-02-16-0004-18-pn-tlumaczymy-zywioly
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/464/2%20Regulamin%20uczestnictwa%20nauczycieli%20w%20projekcie%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/464/2a%20Zał%201%20do%20regulaminu%20uczestnictwa%20nauczyciela%20w%20projekcie%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/474-walentynki
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/464/2%20Regulamin%20uczestnictwa%20nauczycieli%20w%20projekcie%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/464/2a%20Zał%201%20do%20regulaminu%20uczestnictwa%20nauczyciela%20w%20projekcie%20Tłumaczymy%20żywioły.pdf
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Odyseja Umysłu 

Opublikowano: czwartek, 06, luty 2020 09:17 | Odsłony: 176 

Attachments: 

Odyseja Umysłu - PSP 33-1.pdf 

[ ] 1568 kB 

Spotkanie z rodzicami 

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020 18:46 | Odsłony: 329 

06.02. 2020r. (czwartek) zapraszamy Rodziców uczniów PSP 33 w Opolu  
na spotkanie podsumowujące pracę dydaktyczną i wychowawczą za I półrocze 

2019/2020 poprzedzone koncertem z udziałem naszych uczniów 

godzina wydarzenie miejsce 

        16:00 – 16:45 

koncert pt. „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła 

umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie” przygotowany 

przez p. Agnieszkę Gołoś- Gołąb 

  

         hol - parter 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/odyseja-umyslu/473-odyseja-umyslu
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/473/Odyseja%20Umysłu%20-%20PSP%2033-1.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/469-spotkanie-z-rodzicami
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/473/Odyseja%20Umysłu%20-%20PSP%2033-1.pdf
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 Edukacja wczesnoszkolna 

godzina klasa miejsce prowadzący spotkanie 

17:00- 17:20 I - III parter – hol duży Daniel Wiśniewski -pedagog 

 

 

 

 

 
17:20 – 18:00 

I a s. 008 Dominika Proniewicz- Lechocińska 

I b s. 007 Joanna Labisz 

II a s. 003 Magdalena Greś 

II b s.006 Anna Nowakowicz 

III a s. 103 – 1.piętro Agnieszka Frączek 

III b s. 104 – 1. piętro Elżbieta Misztal 

  

Klasy  VIII 

godzina klasa miejsce prowadzący spotkanie 

17:00- 17:30 VIII abd parter – hol mały 

 Małgorzata Ludwikowska- 

wicedyrektor;  

 Anna Dębska- pedagog 

 

17:30 – 18:00 

VIII a s. 205 – 2. piętro Joanna Madeja 

VIII b s. 204 – 2.piętro Agata Majewska 

VIII d s. 215 – 2.piętro Agnieszka Boryczka 

  

Klasy  V- VII 

godzina klasa miejsce prowadzący spotkanie 

 

 

 

 

 

17:00- 17:30 

   V a s. 202 – 2. piętro Agnieszka Gołoś-Gołąb 

VII a s. 213 – 2. piętro Magdalena Turek 

VII b s. 206 – 2.piętro Izabela Maćków 

VII c s. 203 – 2.piętro Mariola Koryl 

VII d s. 214 – 2.piętro Dorota Mechel 

17:30 – 18:00 – konsultacje  
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Mistrzostwa Opola w Piłce Koszykowej 

Opublikowano: środa, 05, luty 2020 11:12 | Odsłony: 374 

 

W dniu 04.02.2020 odbył się finał Mistrzostw Opola w Piłce Koszykowej - dziewcząt - w 

ramach IMS. Reprezentacja naszej szkoły po zaciętych pojedynkach zajęła 3 miejsce.  

Szkołę reprezentowały: Gregulec Luiza, Dziwis Angelika, Skóra Kalina, Buhl Marta, Cyparska 

Zofia, Klimas Daria, Klimaszewska Wiktoria, Mackiel Julia, Pasierbińska Cassey, Sosnowska 

Wiktoria, Surmacz Marta. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wysiłek. 

 

Półkolonie zimowe 

Opublikowano: środa, 05, luty 2020 10:22 | Odsłony: 301 

 

  

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/472-mistrzostw-opola-w-pilce-koszykowej
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/471-polkolonie-zimowe
https://www.psp33.opole.pl/images/ferie-20.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/za.jpeg
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Zapraszamy na pięciodniowy turnus dla dzieci klas I – VI, pozostających w domu 

podczas ferii zimowych. Turnus odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w 

Opolu przy ul. Katowickiej 35  W programie półkolonii są m.in.: wyjście do kina, zajęcia 

rekreacyjno-sportowe oraz wycieczka autokarowa. 

Terminy turnusu: 1. turnus: 17-21 lutego 

Udział w półkolonii jest odpłatny. 5-dniowy turnus kosztuje 280 zł. W cenie: drugie 

śniadanie, obiad, bilety wstępu, przejazdy autokarowe, ubezpieczenie, opieka pedagogiczna. 

 Szczegółowy program zamieszczony jest po adresem http://mos.opole.pl 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

Opublikowano: czwartek, 20, luty 2020 10:02 | Odsłony: 150 

Laureatami w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów szkoły 

podstawowej  województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020 zostali uczniowie naszej 

szkoły: 

Karolina Marczyńska uczennica klasy dwujęzycznej VII d 

Dominika Kandziora  uczennica klasy dwujęzycznej VII d 

Aleksander Karolkiewicz uczeń klasy VIII a 

Uczniowie uzyskali powyżej 85% punktów możliwych do zdobycia. 

Serdecznie gratulujemy! 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 

01/2020 

Opublikowano: poniedziałek, 17, luty 2020 19:04 | Odsłony: 140 

Wybór najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe 01/2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2020 KURS DLA 

NAUCZYCIELI, usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla 20 

nauczycieli szkół podstawowych Miasta Opola z terapii ręki i zintegrowanego treningu 

pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi złożył 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 

45-315 Opole, 

ul. Głogowska 27 

NIP 7543125519, REGON 365183911 

Jednocześnie informuję, że został wyłoniony do wykonania powyższej usługi. 

mgr Maryla Strzała 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 

 

http://mos.opole.pl/?p=14816
https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/482-wojewodzki-konkurs-jezyka-niemieckiego
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/481-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-zapytanie-ofertowe-nr-01-2020
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/481-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-na-zapytanie-ofertowe-nr-01-2020
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapytanie ofertowe nr 

02/2020 

Opublikowano: poniedziałek, 17, luty 2020 18:54 | Odsłony: 119 

Wybór najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe 02/2020 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2020 KURS DLA 

NAUCZYCIELI, usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu dla 26 

nauczycieli szkół podstawowych Miasta Opola wieloaspektowej diagnozy oraz 

programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi złożył 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 

45-315 Opole, 

ul. Głogowska 27 

NIP 7543125519, REGON 365183911 

Jednocześnie informuję, że został wyłoniony do wykonania powyższej usługi. 

mgr Maryla Strzała 

Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu 

 

Muzyka to .... 

Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2020 08:24 | Odsłony: 367 

Koncert Uczniów PSP 33 

06.02.2020 roku o godz. 16:00 odbył się koncert uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

33, któremu przyświecały słowa Platona:  „Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, 

lot wyobraźni i wszelkie życie”. Koncert rozpoczęła uczennica klasy 7c, Karolina Starosta, 

wprowadzając nas w świat muzyki utworem „Shallow”, który wykonała, grając  na flecie 

poprzecznym. Wokal uczennicy Wiktorii Sosnowskiej z klasy 7a rozbrzmiał natomiast w 

piosence „Miasto”. Swym głosem wszystkim słuchaczom czas umiliła także wokalistka naszej 

szkoły: Hanna Kotula z  kl. 8d w utworze: „Ja mam szczęście do wszystkiego”. Na koncercie 

swój sceniczny debiut odnotowały również uczennice klasy 3a: Barbara Turek oraz Lidia 

Ryszczuk w kolorowej piosence: „Tęcza”.  Następnie „poczuliśmy miętę” do  utworu 

jazz’owego wykonanego przez Wiktorię Klimaszewską.  W spokojny i nostalgiczny klimat 

wprowadziły nas uczennice: Dominika Wójcik –z klasy 7b-  „Ale to już było” oraz Marta 

Surmacz- z klasy 8b-  „Co się śni niewidomym”. Wszelkie życie w muzyce, to przede 

wszystkim się niepoddawanie się! Było to słychać w utworze: „Nie bój się chcieć”, który 

zaśpiewała Zofia Buchta z klasy 8a. Cały koncert prowadzony był przez niezawodnych 

konferansjerów z klasy 8a: Karolinę Gambusz i Jakuba Kochela, a przygotowany i 

wyreżyserowany przez p. Agnieszkę Gołoś – Gołąb. 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/479-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zapytanie-ofertowe-nr-02-2020
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/479-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zapytanie-ofertowe-nr-02-2020
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/477-muzyka-to
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Per aspera ad astra 

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2020 08:36 | Odsłony: 402 

Per aspera ad astra- I półrocze 2019/2020 

W ostatnim tygodniu lutego w trakcie uroczystego apelu podsumowane zostały 

osiągnięcia  uczniów w I półroczu tego roku szkolnego. Mogliśmy poznać laureatów 

konkursów przedmiotowych, zwycięzców i uczestników ogólnopolskich konkursów z języka 

niemieckiego oraz matematyki. Nauczyciele języków obcych podsumowali również zmagania 

uczniów poszczególnych klas podczas Tygodnia Języków Obcych. Na forum zaprezentowali 

się także nominowani w konkursie „Per aspera ad astra”. Spośród nich Kapituła Konkursu 

wyróżniła następujące osoby. Otrzymali je: 

  

 

 

 

 

 

 

I miejsce – Alicja Henek – kl. 8a 

II miejsce – Karolina Marczyńska – kl. 7d 

II miejsce – Dominika Kandziora – kl. 7d 

II miejsce- Aleksander Karolkiewicz – kl.8a 

III miejsce – Paweł Korytkowski – kl. 8b 

III miejsce – Adam Boryczka – kl. 7b 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

   

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/489-per-aspera-ad-astra-2
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per11.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per6.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per1.jpg
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Całość uroczystości uświetnił występ uczniów klasy 7a oraz dziewcząt z klasy 

3a przygotowany pod kierunkiem p. Magdaleny Turek. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!           

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per2.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per7.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per3.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/odys/per10.jpg
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Dni Języków Obcych  

Opublikowano: środa, 26, luty 2020 19:27 | Odsłony: 113 

Dni Języków Obcych – język niemiecki 

W ramach Dni Języków Obcych, które odbyły się od 30. stycznia do 6. lutego, dwujęzyczna 

klasa 8d zorganizowała konkurs języka niemieckiego  Deutschquiz dla klas piątej, siódmych i 

ósmych.  

W każdej klasie wyłoniono zdobywcę pierwszego miejsca. 

w klasie 5a – Maja Adamczyk 

w klasie 7a – Wiktoria Sosnowska 

w klasie 7b – (po dogrywce) Adam Boryczka 

w klasie 7c – Karolina Starosta 

w klasie 7d – Laura Turczyk – jako jedyna osiągnęła 100% 

w klasie 8a – Aleksander Karolkiewicz 

w klasie 8b – Robert Golec 

w klasie 8d – Dominik Kobienia 

 Wszystkie wyniki uczniów przeliczyliśmy i oto wyniki rywalizacji klasowej: 

7d – 77% 

7a – 63% 

8d – 58% 

7b – 56% 

7c – 52% 

8a – 43% 

5a – 43% 

8b – 41% 

Gratulujemy wyników i dziękujemy za udział w konkursie! 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/487-dni-jezykow-obcych
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Podziękowanie 

Opublikowano: środa, 26, luty 2020 19:14 | Odsłony: 350 

 

Z wizytą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 

Opublikowano: środa, 26, luty 2020 13:03 | Odsłony: 162 

 

25.05.2020 dwujęzyczna klasa 7d udała się w pochodzie karnawałowym do pacjentów 

Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego w Opolu. Uczniowie przedstawili tradycje 

karnawałowe z rejonu Tyrolu i przeprowadzili dla nich warsztaty językowe. Nie zabrakło też 

rozrywki: była gra w kości i zabawy słowno-ruchowe. Mamy nadzieję, że uśmiech wywołany 

naszą wizytą pozostanie w pamięci małych pacjentów oddziału pediatrii! 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/486-podziekowanie-2
https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/485-z-wizyta-w-uniwersyteckim-szpitalu-klinicznym
https://www.psp33.opole.pl/images/JPEG/Do%20zrobienia.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/JPEG/1a.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/JPEG/2a.jpg
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INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

Opublikowano: wtorek, 25, luty 2020 17:43 | Odsłony: 329 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi 

postępowania z osobami powracającymi z Północnych Włoch, link do strony: 

(https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-

powracajacych-z-polnocnych-wloch/). 

Równocześnie prosimy, aby na bieżąco śledzić stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Opolu (https://psseopole.pis.gov.pl/), na której umieszczane są aktualne 

wytyczne i informacje dotyczące koronawirusa.  

Maryla  Strzała 

dyrektor PSP 33 w Opolu 

Konkurs „Niemiecki to Plus” 

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2020 14:08 | Odsłony: 341 

  

 Konkurs „Niemiecki to Plus” 

6 marca 2020 czwórka uczniów z klasy 5a wzięła udział w I Międzyszkolnym Konkursie Języka 

Niemieckiego „Niemiecki to Plus” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu. 

Rywalizacja między uczniami podzielona była na dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie 

rozwiązywali quiz przy pomocy aplikacji kahoot, a następnie każda drużyna otrzymała test z 

zadaniami. Nasi uczniowie zajęli  III miejsce! 

Gratulujemy drużynie z klasy 5a! 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/484-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
https://psseopole.pis.gov.pl/
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/496-konkurs-niemiecki-to-plus
https://www.psp33.opole.pl/images/5a.jpg
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WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020 13:35 | Odsłony: 400 

                                                                                                       Opole, 11 marca 2020 r 

 KOMUNIKAT 

                                                          Szanowni Rodzice Uczniów   

                                                         Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu 

                     W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły i ich rodzin, oraz w ramach 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zgodnie z rekomendacją Prezydenta 

Miasta Opola i w porozumieniu z Organem Prowadzącym, dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 33 w Opolu, zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 

okres 12 – 25 marca 2020 r. 

      W tym czasie szkoła będzie zamknięta, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką. 

             Ponadto informuję, że Rodzicom / Prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni ( art.4.1. Ustawy z dn. 02.03.2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 

dn. 2020 r. , poz. 374 ). 

Na stronie ZUS, znajduje się druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. 

Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku. 
 Maryla Strzała 

Dyrektor PSP 33 w Opolu 

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy”  

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020 11:53 | Odsłony: 172 

 "Znajomość języków jest bramą do wiedzy”       

28.02. 2020 klasa 7d razem z p. Anetą Nowicką- Kowalczyk na specjalnie przygotowanej 

lekcji gościła klasę 5a. Uczniowie oddziału dwujęzycznego zaprezentowali swoim młodszym 

kolegom korzyści płynące z nauki języków obcych – szczególnie – języka niemieckiego. 

Uczniowie klasy 5a w czasie tej lekcji poznali sylwetki znanych poliglotów, nauczyli się kilku 

sposobów szybkiej nauki języka niemieckiego oraz w trakcie zabaw poznali nowe słowa i 

wyrażenia. Wszystkim uczestnikom tej lekcji udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/493-wazna-informacja-dla-rodzicow
https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/491-znajomosc-jezykow-jest-brama-do-wiedzy
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Wykład „Austria bliżej” 

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020 19:17 | Odsłony: 117 

 

Jako klasa dwujęzyczna często uczestniczymy w różnego rodzaju 

wyjściach, czy imprezach. Tym razem udaliśmy się do Biblioteki 

Austriackiej, by wysłuchać wykładu o Austrii. Wykład ten odbył 

się 4.03.2020 w ramach 20. Wiosny Austriackiej. Prowadzony 

częściowo po niemiecku, a częściowo po polsku wykład pozwalał 

na bliższe poznanie m.in. austriackich potraw, wartych zobaczenia 

zabytków Austrii i geografii tego państwa. Ta nietypowa lekcja 

pozwoliła nam, jako klasie dwujęzycznej zaznajomić się z 

austriacką kulturą, tradycjami i obyczajami. 

Karolina Marczyńska z klasy 7d 

  

 

  

  

  

  

  

https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/492-wyklad-austria-blizej
https://www.psp33.opole.pl/images/Beztytuu1.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/A113.jpg
https://www.psp33.opole.pl/images/A112.jpg


74 
 

Odyseja Umysłu 2020 

Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2020 08:39 | Odsłony: 246 

Nowy sezon Odysei Umysłu – rozpoczęty! 

 W  eliminacjach regionalnych, które 29.02. 2020r. odbyły się we Wrocławiu, wzięły udział 

dwie drużyny PSP 33. 

Drużyna trenerek Magdaleny Turek i Maryli Strzały zbudowała konstrukcję z balsy. Za 

jej  obciążenie otrzymała w konkursie maksymalną liczbę punktów. 

Ekipa trenerki Izabeli Maćków skonstruowała trzy pojazdy, które zaliczyły wszystkie zlecone 

przejazdy, uzyskując  pełną punktację. 

Obie grupy zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych i awansowały  do 

Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się na początku kwietnia w Gdyni. 

Gratulujemy i wszyscy trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym etapie! 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/odyseja-umyslu/490-odysei-umyslu-2020
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Wsparcie dla dzieci i młodzieży 

Opublikowano: niedziela, 22, marzec 2020 13:30 | Odsłony: 183 

Kochani uczniowie jeżeli obecna sytuacja w jakiej się znajdujemy jest dla Was 

obciążeniem, z którym  coraz gorzej  sobie radzicie to  polecam ogólnopolski  Telefon 

Zaufania dla dzieci  i młodzieży.  

Pomagamy młodym ludziom poradzić sobie z trudnymi sprawami. 

Masz problem? Zadzwoń!https://116111.pl/kontakt 

- Telefon Zaufania 116 111 jest czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! 

- Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski! 

- Chętnie i cierpliwie wysłuchamy tego, o czym zechcesz nam opowiedzieć! 

- Wspólnie z Tobą zastanowimy się, co można zrobić, aby rozwiązać Twój kłopot! 

Pamiętaj: 

- W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy - nie musisz mówić nam, jak się nazywasz i skąd 

dzwonisz. 

- Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne. 

  

 Możecie także pisać do mnie na adres: debanna64@eszkola.opolskie.pl 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkim zdrowia – Anna Dębska  

  

Pomoc w nauce 

Opublikowano: środa, 25, marzec 2020 09:42 | Odsłony: 200 

"Jak organizować dzieciom naukę w szkole" 

http://zorganizowani.com/szybka-nauka/pomoc-dziecku-w-nauce-poradnik-rodzicow/ 

  

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE KSZTAŁCENIA 

ZDALNEGO 

Opublikowano: środa, 25, marzec 2020 11:21 | Odsłony: 445 

Szanowni Państwo! 

Bardzo proszę o zapoznanie się z załącznikami w sprawie nauczania zdalnego.   

Maryla Strzała 

dyrektor PSP nr 33 w Opolu 

 

Attachments: 

Informacja dla rodzicow w w sprawie ksztalcenia zdalnego.pdf 

[ ] 140 kB 

pierwsze logowanie do aplikacji Teams.pdf  

[ ] 188 kB 

Propozycja Planu lekcji od 26-03-2020 nauka zdalna.pdf  

[ ] 114 kB 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/703-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy
https://116111.pl/kontakt
mailto:debanna64@eszkola.opolskie.pl
https://www.psp33.opole.pl/index.php/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/795-pomoc-w-nauce
http://zorganizowani.com/szybka-nauka/pomoc-dziecku-w-nauce-poradnik-rodzicow/
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/Informacja%20dla%20rodzicow%20w%20w%20sprawie%20ksztalcenia%20zdalnego.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/pierwsze%20logowanie%20do%20aplikacji%20Teams.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/Propozycja%20Planu%20lekcji%20od%2026-03-2020%20nauka%20zdalna.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/Informacja%20dla%20rodzicow%20w%20w%20sprawie%20ksztalcenia%20zdalnego.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/pierwsze%20logowanie%20do%20aplikacji%20Teams.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/800/Propozycja%20Planu%20lekcji%20od%2026-03-2020%20nauka%20zdalna.pdf
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KANGUR 

Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2020 20:24 | Odsłony: 316 

W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego informuję , że 

konkurs matematyczny KANGUR nie odbędzie się we wcześniej ustalonym terminie 

19.03.2020 

Termin konkursu na chwilę obecną  przesunięty został na 16.04.2020.  

Koordynator Magdalena Turek 

KOMUNIKAT MEN NAUKA ZDALNA 

Opublikowano: piątek, 13, marzec 2020 17:50 | Odsłony: 635 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i 

dyrektorów.  

Materiały edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów.   

Attachments: 

2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN.docx 

[ ] 163 kB 

Rekrutacja do szkół podstawowych 

Opublikowano: poniedziałek, 20, kwiecień 2020 14:34 | Odsłony: 231 

Szanowni Rodzice, 

w ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Opole, w dniach 23 – 24 kwietnia br. miały się odbyć: sprawdziany predyspozycji 

językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego i oddziałów dwujęzycznych klasy 

VII oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych. 

Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach wymusiło dokonanie pewnych zmian w 

harmonogramie tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do w.w oddziałów. Informujemy, 

że sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej odbędą się w 

terminie późniejszym, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego 

ograniczenia funkcjonowania szkół. 

Nowe terminy przeprowadzenia sprawdzianów predyspozycji językowych oraz prób 

sprawności fizycznej zostaną podane na stronach internetowych szkół, w których się odbędą. 

 Grażyna Ulanowska-Zdobylak 

Inspektor Referat Organizacji i Rozwoju Oświaty 

Wydział Oświaty 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/614-kangur
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/502-komunikat-men-nauka-zdalna
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/502/2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN.docx
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1361-rekrutacja-do-szkol-podstawowych
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/502/2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN.docx
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Kangur matematyczny 

Opublikowano: wtorek, 14, kwiecień 2020 16:05 | Odsłony: 272 

 W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur 

Matematyczny podjął decyzję o przeniesieniu zawodów na dzień 28.05 br. 

Koordynator Magdalena Turek  

INFORMACJA DLA RODZICÓW-REKRUTACJA 

Opublikowano: środa, 18, marzec 2020 18:33 | Odsłony: 319 

 Szanowni Państwo, 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach 

organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół 

dokumentacji. 

 Proponowane formy dostarczania dokumentacji to: 

1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły, 

2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły, 

3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko 

zamieszkuje. 

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie 

zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. 

 Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. 

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Rekrutacja. 

 

Bezpłatne materiały od wydawców edukacyjnych do nauki online dla 

nauczycieli i uczniów 

Opublikowano: czwartek, 26, marzec 2020 19:35 | Odsłony: 248 

Attachments: 

SWE_PIK_RAZEM_DLA_ZDALNEJ_EDUKACJI_komunikat_19.03.2020_v_1 (1).pdf  

[ ] 148 kB 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1188-kangur-matematyczny
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/664-informacja-dla-rodzicow-rekrutacja
https://www.psp33.opole.pl/index.php/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/853-bezplatne-materialy-od-wydawcow-edukacyjnych-do-nauki-online-dla-nauczycieli-i-uczniow
https://www.psp33.opole.pl/index.php/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/853-bezplatne-materialy-od-wydawcow-edukacyjnych-do-nauki-online-dla-nauczycieli-i-uczniow
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/853/SWE_PIK_RAZEM_DLA_ZDALNEJ_EDUKACJI_komunikat_19.03.2020_v_1%20(1).pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/853/SWE_PIK_RAZEM_DLA_ZDALNEJ_EDUKACJI_komunikat_19.03.2020_v_1%20(1).pdf
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Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2020 13:27 | Odsłony: 283 

Kochani uczniowie proszę o zapoznanie się z  informacjami zawartymi w rozporządzeniach.  

Dla większości z Was  będzie to przypomnienie, ponieważ już to omawialiśmy. 

Jednak w razie jakichkolwiek pytań będę dostępna pod adresem:  

DEBANNA64@eszkola.opolskie.pl 

Po powrocie do szkoły będziemy dalej przygotowywać się do wyboru szkoły 

ponadpodstawowej. 

Pozdrawiam - Anna Dębska - pedagog/doradca zawodowy 

Attachments: 

Rozporządzenie dot. przeliczzania pkt przy rekrutacji.pdf 
[ ] 133 kB 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.pdf  
[ ] 1277 kB 

PIOSENKOBRANIE 2020 

Opublikowano: wtorek, 26, maj 2020 10:35 | Odsłony: 128 

Miło nam poinformować , że wśród  wokalistów zakwalifikowanych do finału  

28. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE 2020 znalazła się  

Zofia Buchta z klasy 8a.  W związku z obecną sytuacją finał Piosenkobrania odbędzie się w 

październiku lub listopadzie br. Już dziś trzymamy kciuki i gratulujemy ! 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III 

Opublikowano: środa, 20, maj 2020 06:32 | Odsłony: 190 

Szanowni Państwo 

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu, 

mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. 

Rodzice, którzy deklarują obecność dziecka w szkole od dnia 25 maja br.: 

a) zobowiązują się do podpisania oświadczenia załącznik 2, jednocześnie akceptując i 

zobowiązując się do przestrzegania Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa funkcjonowania 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w stanie 

zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć uczniów klas 1-3. Zgoda na oświadczeniu 

dotyczy obojga rodziców/prawnych opiekunów. 

b) Rodzice, którzy deklarują obecność dziecka w szkole od dnia 25 maja br., zobowiązani są 

do przesłania pocztą elektroniczną skanu lub zdjęcia oświadczenia z własnoręcznym 

podpisem o zapoznaniu się z procedurą i respektowaniu jej zapisów, na adres mailowy 

szkola@psp33.opole.pl do dnia 21 maja 2020 r. 

 Attachments: 

1b Procedury PSP 33 w Opolu kl I-III akt.pdf  
[ ] 290 kB 

1b Załącznik nr 1 akt-Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą.pdf  
[ ] 137 kB 

1b Załącznik nr 2 akt - oświadczenie pracownika.pdf 
[ ] 108 kB 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/doradztwo-zawodowe/603-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych
mailto:DEBANNA64@eszkola.opolskie.pl
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/603/Rozporządzenie%20dot.%20przeliczzania%20pkt%20przy%20rekrutacji.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/603/Terminy%20rekrutacji%20do%20szkół%20ponadpodstawowych.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1932-piosenkobranie-2020
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1836-informacja-dla-rodzicow-4
mailto:szkola@psp33.opole.pl
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Procedury%20PSP%2033%20w%20Opolu%20kl%20I-III%20akt.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Załącznik%20nr%201%20akt-Oświadczenie%20rodzica%20o%20zapoznaniu%20się%20z%20procedurą.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Załącznik%20nr%202%20akt%20-%20oświadczenie%20pracownika.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/603/Rozporządzenie%20dot.%20przeliczzania%20pkt%20przy%20rekrutacji.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/603/Terminy%20rekrutacji%20do%20szkół%20ponadpodstawowych.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Procedury%20PSP%2033%20w%20Opolu%20kl%20I-III%20akt.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Załącznik%20nr%201%20akt-Oświadczenie%20rodzica%20o%20zapoznaniu%20się%20z%20procedurą.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1836/1b%20Załącznik%20nr%202%20akt%20-%20oświadczenie%20pracownika.pdf
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LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH 

Opublikowano: piątek, 15, maj 2020 09:57 | Odsłony: 226 

Lista dzieci zakwalifikowanych – dotyczy kandydatów spoza obwodu PSP 33 w Opolu – 

zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu. W związku z ograniczonym dostępem 

wejścia na teren szkoły dostaną Państwo ponadto informację o zakwalifikowaniu na podane 

we wnioskach adresy mailowe. 

Po otrzymaniu tej informacji rodzice zobowiązani są do złożenia – zgodnie z przepisami 

– w dniach 18-20 maja (do godz. 15.00) oświadczenia woli – w załączniku. 

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenia można: 

• złożyć osobiście w sekretariacie w godz. 8.00-12.00 lub 

• przesłać odręcznie podpisane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia na adres: 

szkola@psp33.opole.pl 

Dzieci z obwodu PSP 33 w Opolu przyjmowane są z urzędu i nie jest wymagane złożenie 

dodatkowych oświadczeń. 

25 maja ostateczna lista przyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, a rodzice 

dzieci przyjętych otrzymają potwierdzenie drogą mailową. 

Attachments: 

2b Oświadczenie woli.pdf 
[ ] 83 kB 

 

Gratulacje 

Opublikowano: poniedziałek, 11, maj 2020 12:54 | Odsłony: 199 

23. KONKURS RECYTATORSKI SŁOWO 2020 

Miło nam poinformować, że w tegorocznej – zmienionej – formule konkursu recytatorskiego 

organizowanego 

przez MDK w Opolu w kategorii uczniów klas 7-8 wyróżnienie zdobyła Zofia Buchta z 

klasy 8a. 

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1737-lista-dzieci-zakwalifikowanych
mailto:szkola@psp33.opole.pl
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1737/2b%20Oświadczenie%20woli.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1706-gratulacje
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1737/2b%20Oświadczenie%20woli.pdf
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ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - 

Tłumaczymy żywioły- projekt edukacyjny  

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2020 19:17 | Odsłony: 333 

Opole, dnia 22.04.2020 r. 

 Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia 

      W związku z realizacją projektu „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla 

uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej i planowanymi zakupami na jego 

potrzeby, zwracamy się z uprzejma prośbą o wycenę sprzętu, który zamierzamy kupić w trakcie 

realizacji ww. projektu.... 

Dalszy ciąg informacji w załącznikach 

Attachments: 

TŻ Zapytanie do szacowania.doc  
[ ] 192 kB 

TŻ załącznik nr 1 do szacowania.pdf  
[ ] 465 kB 

Dzień Dziecka 

Opublikowano: niedziela, 31, maj 2020 14:45 | Odsłony: 121 

 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1500-zapytranie-w-celu-oszacowania-wartosci-zamowienia-tlumaczymy-zywioly-projekt-edukacyjny
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1500-zapytranie-w-celu-oszacowania-wartosci-zamowienia-tlumaczymy-zywioly-projekt-edukacyjny
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1500/TŻ%20Zapytanie%20do%20szacowania.doc
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1500/TŻ%20załącznik%20nr%201%20do%20szacowania.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1941-dzien-dziecka
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1500/TŻ%20Zapytanie%20do%20szacowania.doc
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1500/TŻ%20załącznik%20nr%201%20do%20szacowania.pdf
https://www.psp33.opole.pl/images/screen1.jpg
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Kangur matematyczny 

Opublikowano: wtorek, 19, maj 2020 19:32 | Odsłony: 133 

W dniach 25 i 26 maja br. odbędą się próbne sesje online konkursu Kangur 

Matematyczny. W tym celu każdemu uczestnikowi nadany został indywidualny login,który 

zostanie wysłany mailowo przez koordynatora konkursu. Proszę zapoznać się z terminarzem i 

instrukcją dla ucznia. Dalsze wytyczne w indywidualnych mailach. 

Koordynator Magdalena Turek. 

Terminarz Konkursu w zależności od kategorii: 

Kategoria Konkurs próbny Konkurs Kangur 2020 

Student 22.05.2020, godz. 14:30 28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30 

Junior 22.05.2020, godz. 16:30 29.05.2020 (piątek), godz. 16:30 

Kadet 25.05.2020, godz. 14:00 02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30 

Beniamin 25.05.2020, godz. 16:30 03.06.2020 (środa), godz. 16:30 

Maluch 26.05.2020, godz. 14:00 04.06.2020 (czwartek), godz. 16:30 

Żaczek 26.05.2020, godz. 16:30 05.06.2020 (piątek), godz. 16:30 

 

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem: 

Attachments: 

kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf 

[ ] 487 kB 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I UCZNIÓW KLAS 8 

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020 11:32 | Odsłony: 125 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Opolu podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia 

epidemicznego (16 - 18 czerwca 2020 r.) 

Attachments: 

5 Wewnętrzne procedury egzaminacyjne PSP 33 w Opolu.pdf  

[ ] 224 kB 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1834-kangur-matematyczny-2
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1834/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1940-informacja-dla-rodzicow-opiekunow-i-uczniow-klas-8
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1940/5%20Wewnętrzne%20procedury%20egzaminacyjne%20PSP%2033%20w%20Opolu.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1834/kangur_2020_Instrukcja_uczestnik.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1940/5%20Wewnętrzne%20procedury%20egzaminacyjne%20PSP%2033%20w%20Opolu.pdf
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Informacja dla rodziców w sprawie rewalidacji i konsultacji 

Opublikowano: środa, 20, maj 2020 20:37 | Odsłony: 166 

Informacja  dla Rodziców 

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego  w Opolu, mogą brać udział w następujących zajęciach: 

- uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zajęciach 

rewalidacji indywidualnej. 

- uczniowie klas VIII w zajęciach w formie konsultacji indywidualnych lub grupowych z 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty. 

Od 1 czerwca 2020r. wszystkim uczniom szkoły umożliwia się udział w konsultacjach z 

nauczycielami zajęć edukacyjnych. 

Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami 

dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej oraz konsultacji. 

Attachments: 

2a PSP 33 wewnętrzne procedury bezpiecz. w zw. z org konsult i rewal.pdf  

[ ] 295 kB 

2a Załącznik Nr 2 - oświadczenie rodzica konsultacje i rewalidacja.pdf 

[ ] 134 kB 

2a Załącznik Nr 3 - oświadczenie pracownika konsultacje i rewalidacja.pdf 

[ ] 114 kB 

3 Konsultacje nauczycieli.pdf  

[ ] 141 kB 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Opublikowano: środa, 27, maj 2020 10:26 | Odsłony: 124 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

- 12 czerwca 2020r. 

- 16,17,18 czerwca 2020r. - egzamin ósmoklasisty 

  

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1837-informacja-dla-rodzicow-w-sprawie-rewalidacji-i-konsultacji
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20PSP%2033%20wewnętrzne%20procedury%20bezpiecz.%20w%20zw.%20z%20org%20konsult%20i%20rewal.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20Załącznik%20Nr%202%20-%20oświadczenie%20rodzica%20konsultacje%20i%20rewalidacja.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20Załącznik%20Nr%203%20-%20oświadczenie%20pracownika%20konsultacje%20i%20rewalidacja.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/3%20Konsultacje%20nauczycieli.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/1939-dni-wolne-od-zajec-dydaktycznych
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20PSP%2033%20wewnętrzne%20procedury%20bezpiecz.%20w%20zw.%20z%20org%20konsult%20i%20rewal.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20Załącznik%20Nr%202%20-%20oświadczenie%20rodzica%20konsultacje%20i%20rewalidacja.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/2a%20Załącznik%20Nr%203%20-%20oświadczenie%20pracownika%20konsultacje%20i%20rewalidacja.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/1837/3%20Konsultacje%20nauczycieli.pdf
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EGZAMINY-przydział sal i zasady bezpieczeństwa 

Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020 10:42 | Odsłony: 130 

Attachments: 

Egzamin 2020 - przydział sal i zasady bezpieczeństwa.pdf 

[ ] 482 kB 

Zasady zwrotu podręczników i lektur 

Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020 10:12 | Odsłony: 157 

Attachments: 

Zasady zwrotów podrecznikow.docx 

[ ] 17 kB 

Bezpłatny wypoczynek dla dzieci 

Opublikowano: wtorek, 09, czerwiec 2020 11:15 | Odsłony: 138 

Attachments: 

pismo do szkół - KOLONIA.pdf 

[ ] 248 kB 

Nabór do szkół ponadpodstawowych, pokaz dla rodzica/kandydata 

Opublikowano: środa, 03, czerwiec 2020 19:47 | Odsłony: 202 

http://v.przybysz.org.pl  

Attachments: 

baner-zaproszenie-na-pokaz.png  

[ ] 31 kB 

X Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej 

Opublikowano: poniedziałek, 01, czerwiec 2020 19:09 | Odsłony: 85 

25.05.2020 odbył się finału wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej. Test 

w tym roku odbył się online. Wzięło w nim udział 112 uczniów z województwa opolskiego. 

 Z naszej szkoły uczestniczyły w nim dwie uczennice – Alicja Henek z 8a oraz Karolina 

Marczyńska z 7d - w kategorii wiekowej: 7-8 klasa szkoły podstawowej. Alicja i Karolina 

zdobyły najwyższy wynik w etapie szkolnym, który odbył się na początku marca. 

W etapie finałowym Karolina Marczyńska z dwujęzycznej klasy 7d zajęła III. miejsce i 

znalazła się w piątce najlepszych uczniów w tej kategorii wiekowej. 

Serdecznie gratulujemy! 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2131-egzaminy-przydzial-sal-i-zasady-bezpieczenstwa
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2131/Egzamin%202020%20-%20przydział%20sal%20i%20zasady%20bezpieczeństwa.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2130-zasady-zwrotu-podrecznikow-i-lektur
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2130/Zasady%20zwrotow%20podrecznikow.docx
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2129-bezplatny-wypoczynek-dla-dzieci
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2129/pismo%20do%20szkół%20-%20KOLONIA.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/doradztwo-zawodowe/2039-nabor-do-szkol-ponadpodstawowych-pokaz-dla-rodzica-kandydata
http://v.przybysz.org.pl/
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2039/baner-zaproszenie-na-pokaz.png
https://www.psp33.opole.pl/index.php/oddzial-dwujezyczny/2025-x-konkurs-wiedzy-o-mniejszosci-niemieckiej
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2131/Egzamin%202020%20-%20przydział%20sal%20i%20zasady%20bezpieczeństwa.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2130/Zasady%20zwrotow%20podrecznikow.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2129/pismo%20do%20szkół%20-%20KOLONIA.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2039/baner-zaproszenie-na-pokaz.png
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020 

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020 19:00 | Odsłony: 191 

Szanowni Państwo. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie. 

W załączniku znajdują się informacje dotyczące zakończenia roku szkolnego 2019-2020 

oraz odbioru świadectw. 

Zachęcamy do zapoznania się. 

Attachments: 

PROCEDURA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019-2020.pdf 

[ ] 166 kB 

Certyfikat Lepszej Szkoły 

Opublikowano: czwartek, 18, czerwiec 2020 18:20 | Odsłony: 122 

Attachments: 

Certyfikat Lepszej Szkoly__r. szk. 2019-2020.pdf 

[ ] 72 kB 

Certyfikat  

Opublikowano: czwartek, 18, czerwiec 2020 18:20 | Odsłony: 121 

Attachments: 

20200618081014525.pdf 

[ ] 187 kB 

Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego 

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2020 20:24 | Odsłony: 125 

Attachments: 

20200615140659469.pdf 

[ ] 227 kB 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2173-zakonczenie-roku-szkolnego-2019-2020
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2173/PROCEDURA%20ZAKOŃCZENIA%20%20ROKU%20SZKOLNEGO%202019-2020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2171-certyfikat-lepszej-szkoly
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2171/Certyfikat%20Lepszej%20Szkoly__r.%20szk.%202019-2020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2170-certyfikat
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2170/20200618081014525.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2166-wojewodzki-konkurs-z-jezyka-niemieckiego
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2166/20200615140659469.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2173/PROCEDURA%20ZAKOŃCZENIA%20%20ROKU%20SZKOLNEGO%202019-2020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2171/Certyfikat%20Lepszej%20Szkoly__r.%20szk.%202019-2020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2170/20200618081014525.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2166/20200615140659469.pdf
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ŻYCZENIA  

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2020 12:22 | Odsłony: 216 

 

Attachments: 

Życzenia dla 8-klasitów.jpeg 

[ ] 246 kB 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2164-zyczenia
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2164/Życzenia%20dla%208-klasitów.jpeg
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2164/Życzenia%20dla%208-klasitów.jpeg
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Nominacje Per Aspera Ad Astra 2020 

Opublikowano: piątek, 03, lipiec 2020 18:11 | Odsłony: 180 

Attachments: 

per aspera 2020 (2).pdf  

[ ] 476 kB 

Nominacje Primus Optimorum 2020 

Opublikowano: piątek, 03, lipiec 2020 18:07 | Odsłony: 127 

Attachments: 

PRIMUS -DYPLOMY 2020.pdf  

[ ] 1914 kB 

Przemówienie na zakończenie roku szkolnego 2019/20 

Opublikowano: sobota, 27, czerwiec 2020 22:19 | Odsłony: 120 

Attachments: 

List uczniów klas 7 do ósmoklasistów.pdf  

[ ] 173 kB 

Przemówienie SU.pdf  

[ ] 144 kB 

Opole, 26.06.2020r. 

DROGIE KOLEŻANKI I DRODZY KOLEDZY! 

Żegnacie się dzisiaj z naszą szkołą. Z nauczycielami, uczniami, z własną klasą. To 

na pewno trudny moment. Dodatkowo nie możecie tej chwili przeżyć uroczyście, jak to 

zwykle bywa na zakończenie roku. Nie możecie się spotkać i porozmawiać z tymi, z którymi 

spędziliście dużo czasu, zaprzyjaźniliście się i łączą Was wspólne wspomnienia. Macie za 

sobą trudny czas nauki w domu, czekania na termin egzaminów, a także pisania testów. I 

tu znów brak bliskiego kontaktu, maseczki, rękawiczki –jakże dziwne i nieznane innym były 

to warunki do pisania tak ważnych dla Was prac. My, siódmoklasiści trzymaliśmy mocno za 

Was kciuki! I życzymy wszystkim, aby wyniki egzaminów były jak najlepsze! Życzymy 

Wam, aby każdy dostał się do wybranej szkoły i klasy. Abyście mieli fajne nowe klasy i 

wspaniałych nauczycieli. Rozpoczynacie kolejny etap w życiu. Spełniajcie swoje marzenia, 

rozwijajcie zainteresowania i umiejętności, cieszcie się wakacjami. A gdy, być może, spotkamy 

się za rok w szkole ponadpodstawowej, będą nas łączyły wspomnienia z PSP 33.Trzymajcie 

się.  

Siódmoklasiści z PSP 33 w Opolu 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2231-nominacje-per-aspera-ad-astra-2020
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2231/per%20aspera%202020%20(2).pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2230-nominacje-primus-optimorum-2020
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2230/PRIMUS%20-DYPLOMY%202020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2229-przemowienie-na-zakonczenie-roku-szkolnego-2019-21
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/List%20uczniów%20klas%207%20do%20ósmoklasistów.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/Przemówienie%20SU.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/Przem%C3%B3wienie%20SU.pdf#page=1
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/Przem%C3%B3wienie%20SU.pdf#page=1
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2231/per%20aspera%202020%20(2).pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2230/PRIMUS%20-DYPLOMY%202020.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/List%20uczniów%20klas%207%20do%20ósmoklasistów.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2229/Przemówienie%20SU.pdf
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Szanowna Dyrekcjo, Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele, Drodzy Rodzice, 

Koleżanki i Koledzy, spotykamy się̨ dzisiaj z okazji zakończenia roku szkolnego. Dla 

niektórych z nas był to już ostatni rok w tej szkole. Warto tu przytoczyć słowa Adama 

Mickiewicza, ,wiedzę możemy zdobywać́ od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. 

Dlatego mamy zaszczyt w imieniu wszystkich uczniów serdecznie podziękować́ całemu 

Gronu Pedagogicznemu za  trud, który włożyli w naszą edukację oraz poświęcony nam czas,  

zwłaszcza w dobie zdalnego nauczania.  Niestety nie było nam dane  przebywać  w murach  

tej  szkoły w  ciągu ostatnich miesięcy. Jednakże czas, który do tych czas spędziliśmy w 

PSP33 na zawsze zostanie w naszej pamięci. Wielu z nas odnalazło tutaj swoje pasje, 

rozwijało talenty. A wszystko właśnie dzięki Wam-  Nauczycielom. To Państwo okazaliście 

nam wielką życzliwość́ i cierpliwość́, mimo że nie byliśmy łatwą młodzieżą̨. Szkoła 

umożliwiła nam rozwijanie zainteresowań́ oraz doceniała nasze wysiłki w wielu szkolnych 

konkursach, takich jak  Per aspera ad astra, czy Primus Optimorum. Pedagodzy zaszczepili 

w nas wrażliwość́ na ludzką  krzywdę̨, na piękno, na sztukę̨, na muzykę̨, na otaczający nas 

świat. Umożliwili nam odpowiednie przygotowanie do egzaminów w tych trudnych czasach 

pandemii. Czas ostatnich lat szkoły podstawowej zostanie na długo w naszej pamięci. Słowa 

podziękowania kierujemy także do naszych Rodziców, którzy przez ostatnie osiem lat szkoły 

podstawowej zawsze w nas wierzyli i pomagali nam spełniać nasze marzenia. Drogie 

Koleżanki i Drodzy Koledzy, dzięki Wam ostatnie lata upłynęły nam bardzo szybko i 

spędziliśmy je w miłej atmosferze. Wspólnie organizowaliśmy kiermasze, mikołajki, akcje 

charytatywne, działaliśmy w Samorządzie Szkolnym. Jeszcze raz dziękujemy Paniom 

Dyrektor, Pedagogom, wszystkim Pracownikom Szkoły, Rodzicom za trud włożony w nasze 

kształcenie i wychowanie, a wszystkim Wam życzymy zadowolenia z dokonanych wyborów 

szkół i udanych, bezpiecznych wakacji. Dziękujemy ! 

 

Informacja dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych w roku 

szkolnym 2020/2021 

Opublikowano: środa, 24, czerwiec 2020 14:43 | Odsłony: 153 

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie Uczniów przyszłych klas pierwszych, 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie ma możliwości zorganizowania spotkania 

dotyczącego organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2020-2021. 

Na podany w zgłoszeniu i wniosku adres e-mail prześlemy Państwu informacje 

dotyczące przygotowań dziecka do klasy pierwszej. 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2227-informacja-dla-rodzicow-uczniow-przyszlych-klas-pierwszych-w-roku-szkolnym-2020-2021
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2227-informacja-dla-rodzicow-uczniow-przyszlych-klas-pierwszych-w-roku-szkolnym-2020-2021
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BEZPIECZNE WAKACJE 

Opublikowano: niedziela, 21, czerwiec 2020 12:16 | Odsłony: 147 

Attachments: 

poradnik_bezpieczne_wakacje.pdf 

[ ] 1133 kB 

INFORMACJA  

ZAPISY DZIECI NA OBIADY  

 TEL.  530 020 021 

  

OPŁATY ZA OBIADY ABONAMENTOWE 

W ROKU SZKOLNYM  2020/ 2021 

CAŁY ZESTAW – ZUPA + II DANIE + KOMPOT  - 8,50 ZŁ 

II DANIE +  KOMPOT  - 7,00 ZŁ 

ZUPA  - 3,00 ZŁ 

 

Wpłaty za obiady za m-c wrzesień przyjmowane są do  dnia 11.09.2020. 

OPŁATY ZA KOLEJNE MIESIĄCE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO KOŃCA 

KAŻDEGO MIESIĄCA ZA MIESIĄC NASTĘPNY . 

BRAK TERMINOWEJ WPŁATY SPOWODUJE BEZWZGLĘDNE 

NIEWYDAWANIE POSIŁKU . 

WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO 

57 1050 1504 1000 0092 1826 92 08 BANK ING 

TELEFON KONTAKTOWY W SPRAWIE OBIADÓW : 530 020 021 

(OD PONIEDZIAŁKU –DO PIĄTKU 

W GODZ. 8.00-14.00 ) 

 

W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAĆ: 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA , NR SZKOŁY, KLASĘ, OPŁACANY MIESIĄC 

  

Odpisy i zwroty gotówki za niewykorzystane obiady będą uwzględniane jedynie po 

zgłoszeniu telefonicznym lub sms pod nr tel. 530 020 021 dzień wcześniej lub najpóźniej 

tego samego dnia do godz. 8:30. 

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2174-bezpieczne-wakacje
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2174/poradnik_bezpieczne_wakacje.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/2174/poradnik_bezpieczne_wakacje.pdf
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Oferta ubezpieczeniowa 

Opublikowano: wtorek, 25, wrzesień 2018 08:11 | Odsłony: 1319 

Oferta ubezpieczeniowa NNW dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 

https://www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne?KodPromocji=A259 

https://nnw24.pl 

https://ubezpieczenia.nau.pl 

https://moje.pzu.pl   

//w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11595663/P&polNbr=381372 

//www.iszkolne.pl/ 

//www.szkolnaagencja.pl/ 

BezpieczneUbezpieczenia.pl  

 //gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/ 

  

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH 

Opublikowano: sobota, 25, lipiec 2020 07:44 | Odsłony: 157 

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 31 lipca 2020 r. według 

harmonogramu: 

9.30-10.30 klasa 8a 

10.30- 11.30 klasa 8b 

11.30- 12.30 klasa 8d 

  

 

 

 

https://www.psp33.opole.pl/index.php/ubezpieczenie-uczniow/oferta-ubezpieczeniowa
https://www.centrumpolis.pl/Sklep/Szkolne?KodPromocji=A259
https://nnw24.pl/
http://www.ubezpieczenia.nau.pl/
https://moje.pzu.pl/
https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11595663/P&polNbr=381372
https://www.iszkolne.pl/
https://www.szkolnaagencja.pl/
http://marketing.afamobile.pl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1&userid=14374&mailid=16
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/
https://www.psp33.opole.pl/index.php/2-uncategorised/2234-informacja-dla-uczniow-klas-osmych
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Nabór na wolne stanowisko księgowy do obsługi projektu 

Opublikowano: poniedziałek, 24, luty 2020 20:59 | Odsłony: 175 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OPOLU 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

Księgowy do obsługi projektu 

w Biurze realizatora projektu europejskiego 

„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji 

Opolskiej 

na podstawie Kodeksu Pracy 

Informacje na stronie: 

https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-do-obslugi-

projektu.html 

Attachments: 

3b PSP 33 kwestionariusz osoby ubiegającej się o z atrudnienie.docx 

[ ] 170 kB 

3b PSP 33 kwestionariusz osoby ubiegającej się o z atrudnienie.pdf  

[ ] 175 kB 

Nabór na stanowisko księgowy do projektu.pdf 

[ ] 293 kB 

Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. kadr  

Opublikowano: środa, 26, luty 2020 21:04 | Odsłony: 143 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W OPOLU 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

SPECJALISTA ds. kadr do obsługi projektu 

w Biurze realizatora projektu europejskiego 

„Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji 

Opolskiej 

Informacje na stronie 

https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-specjalista-ds-kadr-do-

obslugi-projektu.html 

Attachments: 

3b PSP 33 kwestionariusz osoby ubiegającej się o z atrudnienie.pdf  

[ ] 175 kB 

Nabór specjalista ds. kadr.pdf 

[ ] 256 kB 

 

  

https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/483-nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-do-obslugi-projektu
https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-do-obslugi-projektu.html
https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-do-obslugi-projektu.html
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/Nabór%20na%20stanowisko%20księgowy%20do%20projektu.pdf
https://www.psp33.opole.pl/index.php/tlumaczymy-zywioly/488-nabor-na-wolne-stanowiskospecjalista-ds-kadr
https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-specjalista-ds-kadr-do-obslugi-projektu.html
https://psp33opole.bip.gov.pl/praca/nabor-na-wolne-stanowisko-specjalista-ds-kadr-do-obslugi-projektu.html
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/488/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/488/Nabór%20specjalista%20ds.%20kadr.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.docx
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/483/Nabór%20na%20stanowisko%20księgowy%20do%20projektu.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/488/3b%20PSP%2033%20kwestionariusz%20osoby%20ubiegającej%20się%20o%20z%20atrudnienie.pdf
https://www.psp33.opole.pl/attachments/article/488/Nabór%20specjalista%20ds.%20kadr.pdf

