ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY
ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W POCZDAMIE
17 i 18 stycznia b.r. w Poczdamie bardzo uroczyście obchodzono 60. rocznicę partnerstwa
miast Opole – Poczdam. Podczas oficjalnego spotkania władz obu miast podpisano dalszą
umowę o współpracy i partnerstwie. Doszło tam do wielu bardziej lub mniej oficjalnych
spotkań pomiędzy zarówno władzami jak i innymi instytucjami, które doskonale współpracują
ze sobą od wielu lat.

Nadburmistrz Poczdamu Pan Jann Jakobs i Prezydent Opola Pan Ryszard Zembaczyński
podpisują umowę dotyczącą dalszej współpracy pomiędzy miastami.
W ramach obchodów 60. rocznicy partnerstwa miast doszło do pierwszego spotkania
kierownictw dwóch szkół podstawowych:
Grundschule am Humboldring w Poczdamie i Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu.

Panie dyrektor: Kerstin Barz i Marianna Wrześniewska oficjalnie rozpoczynają współpracę
pomiędzy szkołami.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Podczas spotkania dyrektorów obu szkół ustalono zasady współpracy i zadania na najbliższy
okres. Wstępnie przygotowana została umowa o współpracy, która ostatecznie zostanie
podpisana w maju b.r. w Opolu, w ramach rewizyty dyrektora poczdamskiej szkoły. Pani
dyrektor Barz będzie gościć w naszej szkole 14 maja 2013 roku.
Zgodnie z ustaleniami, współpraca pomiędzy szkołami w bieżącym roku polegać będzie na
wymianie ogólnych informacji o codziennym życiu obu szkół oraz wymianie korespondencji
pomiędzy uczniami klas piątych. W przyszłym roku szkolnym zaplanowano realizację projektu
przyrodniczo-edukacyjnego realizowanego przez uczniów klas szóstych obu szkół oraz ich
dwukrotne spotkania: raz w Polsce, raz w Niemczech. Pierwsza wymiana uczniów została
zaplanowana na wrzesień b.r., uczniowie z Poczdamu przyjadą do Opola, a w czerwcu 2014
roku nasi uczniowie odwiedzą Poczdam.

ZWIEDZANIE SZKOŁY, POZNANIE GRONA PEDAGOGICZNEGO I UCZNIÓW
ORAZ KRÓTKIE OBSERWACJE ZAJĘĆ

Podczas pobytu w Poczdamie pani dyrektor Marianna Wrześniewska oraz nauczycielka języka
niemieckiego w naszej szkole – pani Agnieszka Ścisłowska-Cegła obejrzały partnerską szkołę,
poznały grono pedagogiczne oraz uczniów.

W bibliotece szkolnej poczdamscy uczniowie zaprezentowali się w krótkim programie
artystycznym. Były piosenki, gry na instrumencie, inscenizacja oraz hymn szkolny.

SPOTKANIE Z PIĄTOKLASISTAMI I ODBIÓR KARTEK NOWOROCZNYCH

Uczniowie klasy Va i Vb przekazali naszym uczniom kartki z życzeniami noworocznymi.
Była to odpowiedź na naszą świąteczną korespondencję. Jeszcze w grudniu nasi piątoklasiści
wykonali kartki świąteczne, które następnie zostały przesłane do Poczdamu:

WYMIANA DROBNYCH UPOMINKÓW I POŻEGNANIE

