Uczymy i wychowujemy chłopców w duchu
pracowitości, szczerości, wolności i odpowiedzialności,
tak aby jako dorośli potrafili podejmować samodzielnie
słuszne decyzje.
www.nawigator.edu.pl
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9 letni Sponsor
Uczeń III kl Ignacy Boehlke
ufundował dla kolegów ze
wszystkich klas planszę na koło
szachowe.
Na zdjęciu:
Nasz Sponsor na czerwcowym
spotkaniu z malarką bez rąk
p. Jadwigą Markur.
To były jego pierwsze pieniądze zarobione na nauce, bo w zeszłym roku zajął bardzo dobre miejsca w kilku
konkursach ogólnopolskich. Jeśli tak dalej pójdzie, to nowy budynek dla "Nawigatora", zamiast za dwa lata
powstanie już na wiosnę. Gratulujemy dobrego serca Sponsorowi, a koledzy pewnie podziękują :).
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sportowy Dzik z "Nawigatora"
Dominik Dziaman z III kl. już zdążył zebrać sportowe laury. Na
polickim Biegu Dzika zdobył III miejsce w swojej kategorii wiekowej
i II wśród starszych. Widać, jakich poprzeczek potrzebujemy, żeby
wygrywać. Gratulujemy!

Aktualności

Kolejny tato w Radzie Zarządzającej „Nawigatora”

Najbliższe
wydarzenia
……………………………
20.09 sobota
WYPRAWY OJCÓW I
SYNÓW
………………………….……
25.09 czwartek

Rada Zarządzająca Szkoły
„Nawigator” wybrała
p. Witka Mickiewicza
jako uczestnika z głosem
doradczym.

POCZĄTEK PIERWSZYCH
SPOTKAŃ Z OPIEKUNEM
………………………………..
22.09 poniedziałek
NAWIGATOR NA
POKŁADZIE NAWIGATORA
(KL 1 I 2)
……………………………….

Ojciec uczestnik Rady Zarządzającej nie jest przedstawicielem Rodziców,
lecz przedstawicielem rodziny doświadczonej i dobrze znającej model
Szkoły.
Uczestników doradców wybiera Rada Zarządzająca podobnie jak
Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (tzw. ROKów).
…………………………………………………………………….……………

Nasi chłopcy w kalendarzu
W sekretariacie Szkoły jest do nabycia szkolny kalendarz ścienny ze
zdjęciami uczniów. Z pewnością dobrze będzie się prezentował we
własnym domu, u dziadków czy też u znajomych.

Relacje

Piknik Rodzinny na szczudłach
W minioną sobotę odbył się III Piknik Rodzinny Nawigatora. Był czas dla
ducha i dla ciała, grillowanie i zabawy. Do najbardziej spektakularnych
należały zmagania Rodziców w przeciąganiu liny.

Zwyciężyli Seniorzy klasy 2, choć z rywalami nie było łatwo. Uczniowie
mieli możliwość wykazania się na polu akrobatycznym, np. w chodzeniu
na szczudłach. Mimo pochmurnej pogody atmosfera była bardzo
radosna.
Już dziś zapraszamy na święto „Nawigatora” na wiosnę.
……………………………………………………………………………………

Drugie śniadanie żywi i wychowuje
Drugie śniadanie w Nawigatorze to ciekawa przygoda i zarazem
sytuacja wychowawcza. Chłopcy uczą się elegancko jeść i dzielić z
innymi.

Zachęcamy do angażowania synów w przygotowywanie swych śniadań.
Kierując się zdrowiem chłopców zachęcamy do owoców i warzyw oraz
unikania słodyczy (cukierki, napoje wysokosłodzone, kanapki z
czekoladą, ciastka itp.). Wyjątkiem są imieniny i urodziny, kiedy po
obiedzie jest czas na poczęstunek.

Specjalnie dla
Rodziców

Pomysły na wychowanie, nie tylko naszych dzieci
Akademia Familijna zaprasza Rodziców Nawigatora (i nie tylko) na
swoje kursy Bardzo pomagają w pomysłach na dobre wychowanie. Na
połowę października jest planowane rozpoczęcie kursu „Pierwsze kroki”
(dla rodziców dzieci 0-3 lata i „Pierwsze litery” (4-9), a na styczeń „Miłość
małżeńska”.

Zapisy akademia.familijna.szczecin@gmail.com
lub telefonicznie 501704761 i 501750418.
Więcej informacji na stronie http://www.akademiafamilijna.pl/
Koordynatorami są Magdalena i Dariusz Kowalscy,
którzy przesyłają nam pozdrowienia.
………………………………………………………………………………….

Wiadomości
sportowe

Piłka nożna
a piłka nożna dla ojców jest w ruchu prawie w każdą sobotę o godz.
18.00 na orliku SP 48 przy ul. Czorsztyńskiej. Oj dzieje się….

SZKOŁA PODSTAWOWA „NAWIGATOR”
ul. Rodzinna 1
72-005 Przylep (przedłużenie ul. Okulickiego w Szczecinie)
Tel. kontaktowy: 91 311 77 11
E-mail: kontakt@nawigator.edu.pl

