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Rozbudowa i remonty w szkole 

Wakacje w naszej szkole były bardzo pracowite. Rozbudowa, jakiej się podjęliśmy i remonty wewnątrz budynku są dużą 
inwestycją wymagającą zaangażowania Zarządu Koła STO i pracowników szkoły. 

Zakończyliśmy I Etap rozbudowy, budynek został odebrany, otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Po remoncie 
powierzchnia szkoły znacząco się zwiększyła. Na parterze i na piętrze odpowiednio powstały: 

 (P) sala wielofunkcyjna o pow. 90m2, dzielona mobilną ścianą akustyczną, przeznaczona na zajęcia z gimnastyki 

korekcyjnej, zajęcia taneczne, spotkania rodziców i uczniów; do momentu zakończenia II etapu sala będzie służyła jako 
pomieszczenia lekcyjne dla dwóch klas czwartych (nr 38 i nr 39) 

 (P) przestrzeń dla uczniów, która zostanie wyposażona w stoły i ławki 

 (P) nowa szatnia 

 (Ip) dwie duże sale lekcyjne (nr 48 i nr 49) z dużym zapleczem do pracowni biologiczno-geograficznej 

 jedna mniejsza sala lekcyjna (nr 50) 

 (Ip) nowa toaleta dla nauczycieli i pracowników. 

Budowa dodatkowych klas pozwoliła na powiększenie świetlicy o salę nr 9. Remont tego pomieszczenia trwał całe 

wakacje, a jego wyposażanie  będziemy kończyć jeszcze we wrześniu.   

Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia 

Informator  
Społecznej Czwórki  
2017/2018 

4 września 2017 r. 

27 lipca 2017 roku Zarząd SKT nr 185 STO podpisał umowę na 
realizację II Etapu rozbudowy, która rozpoczęła się na początku 
sierpnia od budowy nowych toalet dla uczniów w lewym skrzydle 
istniejącego budynku oraz zbudowania nowego wejścia do szkoły od strony 
małego skweru. Na czas realizacji II Etapu będzie to wejście 
główne do szkoły. 

W Etapie II rozbudowy powstaną: na parterze - duży hol, 
kawiarenka dla uczniów i rodziców, sala plastyczna, biblioteka 
szkolna; na piętrze - 5 przestronnych klas lekcyjnych. 

Konferencja dla Rodziców 

Zapraszamy na Konferencję dla Rodziców, która odbędzie się 21 września w godzinach 
17:00 - 18:00. Trzecia edycja konferencji będzie poświęcona projektom, jakie realizujemy 

w ramach dofinansowań z UE, powiemy o organizacji pracy szkoły w roku budowy. Podsumujemy 
również wyniki ankiet i przedstawimy cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe 12 miesięcy.  

Po konferencji zapraszamy na spotkania klasowe. 

W
A

Ż
N

E
 

Realizacja tego etapu pozwoli nam na 
prowadzenie szkoły podstawowej w modelu: 
3 klasy na jednym poziomie wiekowym, czyli 
24 oddziały, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to 
liczbę oddziałów zwiększymy o klasę 0. 
Ponadto, będziemy mogli zrezygnować 
z małych pomieszczeń lekcyjnych, tj. sal: 17, 
18, 32, których niewielkie rozmiary utrudniały 
pracę i nie dawały poczucia komfortu podczas 
zajęć. 

W Etapie III rozbudowy, w obecnych salach 

17 i 18 zostanie zlokalizowana nowa pracownia 

komputerowa, powiększy się znacznie pokój 

nauczycielski, zmienią  się pomieszczenia 

administracji, a  korytarze szkolne przybiorą 

jednolity wygląd. 

Marlena Rynowiecka 
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Projekty unijne 
Podczas wakacji napłynęły do nas bardzo dobre informacje 
z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące projektów unijnych. 

Złożone przez nas rok temu wnioski o dofinansowanie 
w ramach działania 8.1.2 - Kształcenie ogólne i 9.3.3 - 
Rozwój infrastruktury szkolnej zostały bardzo wysoko 
ocenione i skierowane do realizacji. W ramach tych projektów 
w kolejnym roku szkolnym porowadzimy zajęcia dla uczniów 
w  zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Projekt 
jest nastawiony na podnoszenie kompetencji  oraz pracę z 
uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Natomiast 
Projekt 9.3.3 sfinansuje całość rozbudowy w Etapie I. 
W tym projekcie są też fundusze na wyposażenie 
powstałej części szkoły, na modernizację obecnej 
pracowni chemicznej i fizycznej, sprzęt multimedialny 
dla uczniów i nauczycieli oraz  pomoce dydaktyczne. To 
ogromna zasługa nauczycieli piszących projekt i rodziców, 
którzy nas wspierali. 

 
Kolejny projekt CLIL, tym razem napisany przez nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, otrzymał 
dofinansowanie  w lipcu, a jego realizacja rozpocznie się w tym 
roku szkolnym. Celem projektu jest spójny program nauczania 
treści przyrodniczych, kulturowych, artystycznych i języka 
angielskiego  w edukacji wczesnoszkolnej.  
Świat, w jakim żyją nasze dzieci, jest wielokulturowy, 
a dominującym językiem pozostaje język angielski. Poprzez 
CLIL umożliwiamy uczniom świadome i praktyczne 
używanie języka angielskiego, rozwijanie świadomości 
oraz wrażliwości międzykulturowej, poszerzenie 
wiedzy o innych krajach. Naszym celem jest również 
zwiększenie kompetencji metodycznych i językowych 
nauczycieli. 

Zapoczątkowany w ubiegłym roku szkolnym projekt 
„CLIL drogą do rozwoju i sukcesu w 

szkole i w życiu” w ostatnich miesiącach nabrał tempa. 
Działania mające na celu integrację nauczania przedmiotowo-
językowego w gimnazjum objęły nie tylko lekcje (zwłaszcza te 
związane z ubiegłorocznym tematem przewodnim, czyli wodą), 
ale także szkolenie wewnętrzne nauczycieli oraz wypracowanie 
spójnego programu tematów i zestawu konspektów lekcji. 

W lipcu i sierpniu czworo nauczycieli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i czworo nauczycieli języków 
obcych uczestniczyło w szkoleniach w Oxfordzie i Londynie, 
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. 
Nauczyciele matematyki, fizyki i biologii doskonalili swoje 
umiejętności na kursach języka angielskiego, a nauczyciele 
języków obcych na kursie metodycznym, poświęconym 
sposobom nauczania treści przedmiotowych na lekcjach języka 
obcego. 

W rozpoczynającym się roku szkolnym metodą CLIL będą 
pracować klasy II i III gimnazjum oraz klasy siódme. 
Zaczynamy od tematu „Podróże”, kolejny będzie „Kosmos”. 

 
Nadal realizujemy projekt współpracy ze szkołą partnerską 
w Barcelonie w ramach projektu SCIENCE AROUND US 
w ramach programu Erasmus +.  
 

Podsumowując, mamy w tej chwili 5 projektów 
realizowanych z różnych programów unijnych na 
łączną kwotę 1,8 mln zł. 
Więcej na temat projektów powiemy na Konferencji dla 
Rodziców, która odbędzie się 21 września o godz. 17:00. 

Marlena Rynowiecka 

Priorytety pracy szkoły 
Organizacyjne 

Zapewnianie bezpieczeństwa w warunkach rozbudowy szkoły. 

Komunikacja z rodzicami na poziomie: dziecko - klasa - szkoła. 

Wymiana doświadczeń nauczycieli. 

Dydaktyczne 

Rozwijanie aktywności uczniów na lekcjach, uczniowie planują 
swoją naukę. 

Integracja treści przedmiotowych wokół tematu ZIEMIA. 

Wychowawcze 

Odpowiedzialność za własny rozwój. 

Respektowanie prawa innych do nauki i pracy. 

 

„Nie przeszkadzam na lekcji. Daję szansę na rozwój 
sobie i innym” to hasło tegorocznego planu 
wychowawczo-profilaktycznego w Społecznej Czwórce. 

Na potrzebę jeszcze większej konsekwencji szkoły w kwestii 
utrzymania dyscypliny podczas pracy na lekcji zwrócili uwagę 

niektórzy rodzice w ankiecie dotyczącej jakości pracy szkoły. 

W ramach planu wychowawczo-profilaktycznego w 2017/18 
zrealizujemy m.in. lekcje wychowawcze nt. odpowiedzialności 
za własny rozwój, kultury dyskusji i wypowiedzi, znaczenia 
dobrego wykorzystywania czasu. 

Podejmiemy pracę w grupach - będziemy uczyć się 
przekazywania skutecznej informacji zwrotnej, wykorzystamy 
techniki mediacji uczniowskiej oraz pracę indywidualną. 

Nasze działania będą uwzględniały zróżnicowaną sytuację 
i potrzeby w każdej z klas. W realizacji tego planu będzie 
wspierał wychowawców  zespół psychologiczno-pedagogiczny. 

Zadbamy o rozwój naszych, nauczycielskich umiejętności 
i kompetencji radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w klasie. 

W ramach tegorocznego planu wychowawczo-profilaktycznego 
podejmiemy także działania związane z przeciwdziałaniem 
cyberprzemocy – to jeden z priorytetów polityki oświatowej 
w 2017/18. 

 
Andrzej Wiśniewski 

Informacje Zarządu SKT nr 185 STO 

Walne zebranie członków SKT odbędzie się 28 września; osoby, które 
chciałyby w nim uczestniczyć, a nie są członkami STO, zapraszamy do 
wypełnienia  deklaracji członkowskiej. Można to zrobić do 8 września, deklaracje 
są dostępne w sekretariacie szkoły. 

Zarząd Główny STO w Warszawie podjął uchwałę o zmianie wysokości 
rocznej składki członkowskiej. Wynosi ona obecnie  45 zł.  

Wysokość czesnego w roku 2017/2018 

Zarząd Samodzielnego Koła nr 185 STO 1.09.2017 r. podjął uchwałę 
o zmianie wysokości czesnego od października 2017 r. Będzie ono wynosić: 

715 zł na pierwsze dziecko 

575 zł na drugie dziecko 

500 zł dla dzieci nauczycieli 

Prezes: Kacper Kruszewski 

Wiceprezes: Ewa Piskorz 

Skarbnik: Tomasz Nadolny 

Sekretarz: Bartosz Walter 

Członkowie: Monika Gracz-Karmelita 

Anna Dominiczak 

 Skład  Zarządu SKT 185 STO:  
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Otwieramy: Ognisko muzyczne 
Badania naukowe dowiodły, że nauka muzyki wspaniale wpływa na wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny 
dziecka. Zmniejsza również poziom agresji u młodych ludzi, pomaga rozwiązywać wiele problemów wychowawczych 
i uczy dyscypliny. Aby jednak mogła spełnić te funkcje, każde dziecko, niezależnie od poziomu predyspozycji, powinno 
rozpocząć naukę już na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Każdy rodzic  chciałby  dobrze przygotować swoje dzieci do życia pośród innych ludzi. Dlatego szczególnie istotne jest 
wpojenie dzieciom takich wartości jak: empatia, komunikatywność, świadomość własnej wartości, ambicja, 
pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność koncentracji, potrzeba ładu i porządku, 
samodzielność,  a nade wszystko entuzjazm i umiejętność cieszenia się życiem. 

Chcemy tego uczyć poprzez naukę muzyki. Proponujemy do wyboru następujące instrumenty oraz formy zajęć: 

fortepian, gitara, akordeon, skrzypce, śpiew solowy, taniec współczesny. 

Lekcje prowadzone są indywidualnie (z wyjątkiem tańca), w godzinach dostosowanych do planu ucznia. Dopasowane 
są one do potrzeb i możliwości dziecka. 

Wszelkich informacji na temat zasad funkcjonowania ogniska i płatności udziela pan Piotr Kociniewski. 
(piotr.kociniewski@spolecznaczworka.pl). 

Zmiany w kadrze 
Serdecznie witamy w naszej szkole nowych nauczycieli: 

 

Pani Beata Dudzińska-Bajorek – nasz nowy 
nauczyciel chemii jest doktorem nauk 
chemicznych. Specjalizuje się w biologii 
molekularnej. Początkowo pani Beata 
zajmowała się działalnością naukową (PAN),  od 
11 lat jest nauczycielem i wykładowcą.  

 

 

Pani Agnieszka Kukla – nauczyciel 
matematyki, jest absolwentką Wydziału 
matematyki i informatyki UAM, specjalność: 
matematyka nauczycielska. Jest także trenerem 
prowadzącym autorskie warsztaty z matematyki 
i informatyki oraz autorem programów 
matematycznych i podręczników Akademii 
Nauki. 

 

Pan Paweł Ziegenlaub – jest pedagogiem, 
wychowawcą, socjoterapeutą z wieloletnim 
doświadczeniem terapeutycznym 
w prowadzeniu grup oraz w udzielaniu pomocy 
indywidualnej dla dzieci i ich rodzin. Pasjonuje 
się pedagogiką ruchu i zabawy, teatrem dla 
dzieci i młodzieży. Z  wykształcenia 
i zamiłowania również polonista. W naszej 
szkole będzie pracował jako pedagog oraz 
uczył języka polskiego. 

 

 

Pan Hugh James Campkin – 
nauczyciel języka angielskiego – native 
speaker,  absolwent Teaching English as 
a Foreign Language. Jest pasjonatem 
języka, tworzy poezję haiku, pisze teksty 
do komponowanych przez siebie 
utworów. Zajmuje się także zarządzaniem fundacją L’Arche 
Bognor Regis. 

 

Zmiany w administracji 

Pan Paweł Krakowiak od 1 sierpnia objął 
stanowisko wicedyrektora ds. ekonomicznych 
i administracji. Absolwent Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, posiada 
doświadczenie w zarządzaniu projektami 
i sprzedaży. Dzięki niemu znacznie 
przyspieszyło wiele etapów tegorocznych 
remontów. 

 

Pani Anna Matysiak wraca na stanowisko 
sekretarza szkoły po rocznym urlopie 
macierzyńskim. 

 

 

 

Pani Marta Zając zostaje 
z nami, tym razem w bibliotece szkolnej, ale 
nadal będzie wspierać administrację swoim 
doświadczeniem i umiejętnościami. 

Świetlica 
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy z nową, większą świetlicą: 

 sala została zmodernizowana 

 nowy sufit spełnia funkcję wyciszającą 

 zmieniona organizacja przestrzeni  usprawni wydawanie posiłków, ponieważ sala posiada zaplecze kuchenne 

 zaprojektowano nowe wejście na szkolny skwerek 

 wejścia na skwerek i do szkoły monitorują kamery 

WAŻNE: W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci podczas drugiego etapu rozbudowy szkoły, przypominamy, że: 

 na duży skwer uczniowie mogą przemieszczać się tylko z wychowawcą świetlicy 

 prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na przekazywanie dzieci nauczycielowi świetlicy i zgłaszanie 
odbioru dziecka 

 uczniowie klas siódmych i gimnazjalnych po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły mają obowiązek 
przebywać pod opieką wychowawcy/nauczyciela. 
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Informacje organizacyjne 
Sale szkolne   

W tym roku szkolnym w naszej szkole przybyło 5 nowych sal: 
sala biol. - geog. nr 48 z dużym zapleczem (klasa 7b);  

sala nr 49 (klasa 7c);  

sala nr 50 (klasa 5c);  

sala wielofunkcyjna, która w tym roku będzie dzielona akustyczną 
ścianą mobilną na dwa pomieszczenia: nr 38 dla klasy 4b i nr 39 
dla klasy 4c.  

Wszystkie sale zostały wyposażone w monitory dotykowe, które 
zastąpią tablice multimedialne. 

Powstała także nowa przestronna szatnia oraz toalety dla 
uczniów i nauczycieli.  

Ze względu na remont nie będziemy dysponować salą 
plastyczną - zajęcia z tego przedmiotu odbywać się będą 
w klasach. W sali nr 17 i sali nr 32 prowadzone będą zajęcia dla 
mniejszych grup i zajęcia indywidualne.    

 

Zajęcia z native speakerem 

Uczniowie klas siódmych oraz gimnazjalnych będą  uczyli  
się języka angielskiego z native speakerem. Zajęcia te 
będzie prowadził  pan Hugh James Campkin.  

 

Zajęcia z wychowania fizycznego w ramach czwartej 
godziny lekcyjnej rozpoczną się od 11 września i będą się 
odbywały: 

W klasach 0 - 3 zajęcia na pływalni (wtorki). 

W klasach 4 - 6 uczniowie czwartą godzinę wychowania 
fizycznego wybierają spośród trzech form: pływanie, tenis ziemny, 
zajęcia akrobatyczne z elementami tańca  (wtorki). 

W klasie 7 i gimnazjum uczniowie czwartą godzinę 
wychowania fizycznego wybierają spośród następujących form: 
gry zespołowe i rekreacyjne (dziewczęta 7 klasa i gimnazjum - 
poniedziałki), pływalnia, piłka nożna, taniec dla dziewcząt (7 klasa 
i gimnazjum - wtorki), speedbadminton (7 klasa i gimnazjum - 
piątki). 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą się odbywały od 7.55 
do 8.40 cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki. Gimnastyką w pierwszej kolejności zostaną objęci 
uczniowie, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w zajęciach. 

Koła zainteresowań - w tym roku szkolnym proponujemy 
bogatą ofertę pozalekcyjnych kół zainteresowań dla różnych grup 
wiekowych. Nasza oferta jest  cały czas uzupełniana. 
W przypadku klas 0-3 SP rodzice zgłaszają udział dziecka na 
wybrane zajęcia  u prowadzącego, bezpośrednio lub drogą 
mailową (adresy mailowe nauczycieli znajdują się na stronie 
internetowej szkoły w zakładce kadra - nauczyciele). Można także 
zwrócić się o pomoc do wychowawcy. Uczniowie klas 4-7 SP 
przychodzą na wybrane zajęcia w pierwszym tygodniu ich 
uruchomienia. Kółka rozpoczynają się od 11 września. 
Zajęcia logopedyczne odbywają się w szkole po wcześniejszej 
kwalifikacji dziecka. Dzieci zakwalifikowane zostaną do terapii we 
wrześniu, po badaniu logopedycznym przeprowadzonym w szkole. 

Violetta Barłóg 

Wychowawcy i asystenci 

Obiady w naszej szkole  
Posiłki  przygotowywane przez firmę cateringową  składają 
się ze świeżych produktów, nie zawierają ulepszaczy 
i konserwantów. Menu obiadowe jest publikowane raz 
w miesiącu. Zamówienia wybranych posiłków można 
dokonać na dzień kolejny, pod warunkiem złożenia 
dyspozycji i opłacenia jej do godziny 20.00 dnia 
poprzedniego. Zachęcamy do zapoznania się 
z dodatkowymi informacjami, cenami oraz systemem 
obsługującym zamówienia bezpośrednio na stronie 
dostawcy: www.kuchniacateringowa.pl.  

 

Dzieci jedzą obiady  w trzech turach: 

I – 12.10-12.30 klasy 2 - 3 SP 

II – 12.35-13.00 klasy 0 - 1 SP 

III – 13.15-13.35 klasy 4 - 7 SP i G 

Rozkład godzin: 
7.55 – 8.40 

8.45  –  9.30 

9.35  –  10.20 

10.35 –  11.20 

11.25 –  12.10 

12.30 –  13.15 – wtorek – wyjazd pierwszej grupy basenowej 

13.35 – 14.20 – wtorek – wyjazd drugiej grupy na basen, 
pierwszej grupy na tenis oraz grupy tanecznej 

14.25 -  15.10 

KLASA SALA WYCHOWAWCA ASYSTENT  

Szkoła podstawowa 

0 7 L. Bakiera R. Mochnacz 

1a 6 A. Seiffert A. Okońska 

1b 5 M. Najewska A. Janowiecka 

1c 22 M. Ratajczak J. Uljasz 

2a 24 M. Wawrzyniak A. Cabała 

2b 21 H. Łosińska A. Cabała 

3a 20 A. Knop M. Jakubowska 

3b 27 A. Oziemkowska K. Kułacz 

3c 25 A. Matkowska M. Jakubowska 

4a 18 O. Rąglewska A. Wiśniewski 

4b 38 A. Lorenz P. Ziegenlaub 

4c 39 A. Drabczyk M. Blacha 

5a 44 V. Barłóg K. Osińska 

5b 46 J. Jankowiak M. Przybylski 

5c 50 S. Stachowczyk S. Wolska 

6a 47 I. Gradys A. Zujewska 

6b 45 M. Białowąs K. Ratajczak 

7a 43 V. Noweta B. Dudzińska-
Bajorek 

7b 48 S. Wolska R. Jarych 

7c 49 O. Soporowska-
Wojtczak 

A. Kukla 

Gimnazjum 

IIA 40 D. Tabaka-Wojak S. Denka 

IIB 41 B. Kowalczyk D. Dziubińska 

IIIA 42 E. Bujak P. Kociniewski 

N
O

W
O

Ś
Ć
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Lp. Wyszczególnienie Termin 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  4 września 2017 

-   godz. 9.00 kl. 0 - 3 sala gim. 

-   godz. 10.00 kl. 4 -7 i G sala gim.  

2. Konferencja dla Rodziców 21 września 2017 

3. Kiermasz świąteczny 02  grudnia 2017 

4. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej 
ocenie semestralnej oraz pisemne poinformowanie rodziców 
o zagrożeniu oceną niedostateczną 

22 grudnia 2017 

5. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 - 01 stycznia 2018 

6. Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 25 stycznia 2018 

7. Ferie zimowe 12 - 25 lutego 2018 

8. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 03 kwietnia 2018 

9. Egzamin gimnazjalny 

 

18  kwietnia – humanistyczny 

19 kwietnia – matematyczny i przyrodniczy 

20  kwietnia  – j. angielski 

10. Wycieczki/ Zielone szkoły 

●      klasy 0 - 3 (wycieczki) 

●      klasy 4 (Zielona szkoła) 

●      klasy 5 - 7 i G (wycieczki) 

  

28 - 30 maja 2018 

05 - 08 września 2017 

do ustalenia 

11. Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanej 
ocenie rocznej oraz pisemne poinformowanie rodziców o 
zagrożeniu oceną niedostateczną 

15 maja 2018 

12. Rajd szkolny 26 maja 2018 - propozycja 

13. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii marzec, czerwiec 2018 

14. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 01 - 03 maja 2018 

31 maja - 01 czerwca 2018 

15 Rada klasyfikacyjna/wystawienie ocen 14 czerwca 2018 

16. 

 

Zakończenie roku 22 czerwca 2018 

-       godz. 9.00 SP 0 - 3 

-       godz. 10.30 SP 4 - 7 

21 czerwca 2018 

-       godz. 18.00 G (kl. II-III) 

17. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 

18. I półrocze 

II półrocze 

4 września – 31 stycznia 

1 lutego – 22 czerwca 

Zebrania z rodzicami 

21 września SP i G Zebrania klasowe – informacyjne 

25 października kl. 0 - 3 
26 października kl. 4 - 7 i G 

Konsultacje 

29 listopada kl. 0 - 3 
30 listopada kl. 4 - 7 i G 

Konsultacje 

31 stycznia kl. 0 - 3 
01 lutego kl. 4 - 7 i G 

Zebrania klasowe – ocena semestralna 

21 marca kl. 0 - 3 
22 marca kl. 4 - 7 i G 

Zebrania klasowe i konsultacje 

25 kwietnia kl. 0 - 3 
26 kwietnia kl. 4 - 7 i G 

Konsultacje 

23 maja kl. 0 - 3 
24 maja kl. 4 - 7 i G 

Zebrania klasowe 
 

Kalendarium 
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  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7.55 -
8.40 

  Młodzi Odkrywcy 

klasy 2-3 

M. Ratajczak 

(s. 22) 

Gimnastyka mózgu 

klasy 0 - 1 

M. Wawrzyniak 

(s. 24) 

Iskierki Pana 

klasy 1-3 

K. Ratajczak 

(s.20) 

  

    

  

  Mądra Głowa 

klasy 3 

A. Oziemkowska  (s. 27) 

  

  

14.25 -
15.10 

Domator 

kl. 2 - 3 

H. Łosińska 

M. Najewska 

A. Seiffert (s. 8) 

  Liczydełko 

dla klas 2 

H. Łosińska 

(s. 21) 

Corrida ortograficzna 

klasy 1-3 

M. Wawrzyniak 

H. Łosińska (s. 21) 

Potyczki 
matematyczne klasy 1 

A. Seiffert 

(s. 21) 

Namaluj bajkę 

klasy 0-1 

M. Zając 

L. Bakiera (s. 21) 

  Młodzi Odkrywcy 

klasy 0-1 

M. Ratajczak 

(s. 22) 

Sportuś 

klasy 0-3 

M. Ratajczak 

(sala gimnastyczna) 

Śpiewające nutki 

klasy 0-3 

A. Szulczewski 

(s. 22) 

 Zajęcia z robotyki 

kl. 1 - 3 

S. Wołoszyn 

od października 2017 

  Mini Plastuś 

klasy 0-1b 

M. Najewska (s. 5) 

Mini Plastuś 

klasy 1a i 1c 

M. Najewska  (s. 5) 

  

    Koło Plastuś 

klasy 2-3 A. Zujewska 

(s. 3) 

Kółko miłośników 
zabaw muzycznych 

klasy 0-1 

A. Matkowska (s. 26) 

  

  

15.15 - 

16.00 

Koło Makramki 

klasy 2-3 

A. Zujewska (s. 3) 

    SKS piłka nożna 

klasy 1-3 

M. Przybylski 

(sala gimnastyczna) 

Koło Modelarskie 

klasy 2-3 

A. Zujewska 

(s. 3) 

        Koło gier planszowych 

klasy 0-2 A. Knop 

(s. 20) 

16.00-
16.45 

Dance ma sens 

klasy 3-4 

A. Janowiecka 

(sala gimnastyczna) 

    SKS piłka nożna 

Klasy 1-3 

M. Przybylski 

(sala gimnastyczna) 

Dance ma sens 

Klasy 1-2 

A. Janowiecka 

(sala wielofunkcyjna) 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

7.55 -
8.40 

Przygotowanie do 
egzaminu Movers 

klasy 5 

D. Tabaka-Wojak 

(s. 46) 

Chór szkolny gr.1 

P. Kociniewski 

(s. 42) 

Chór szkolny gr.2 

P. Kociniewski 

(s. 42) 

    

The Cambridge Club 

klasy7 

B. Kowalczyk (s. 41) 

Ojczyzna – 
polszczyzna 

klasy 7 

M. Białowąs (s. 45) 

Vamos a hablar 

kółko j. hiszpańskiego dla 
początkujących 

D. Dziubińska (s. 32) 

 

  

  

Przygotowanie do 
egzaminu Flyers 

klasy 6 

M. Blacha (s. 45) 

  

  

  

 

Ciao Italia 

kółko j. włoskiego dla klas 
7 i G 

M. Blacha (s. 43) 

    

14.25-
15.10 

  

Matematyczne wędrówki 

klasy 4 

A. Kukla  

(s. 44) 

  King’s Cross - 

kółko kulturowe klasy 4-6 

K. Osińska  
(s. 42) 

Cztery strony świata 

gazetka szkolna 

klasy 4-5 

O. Soporowska-Wojtczak 

(s. 49) 

Koło teatralne Afisz 

klasy6 

M. Białowąs 

(s. 45) 

  

    Kółko matematyczne 

klasy 6 

A. Lorenz (s. 45) 

  Kółko matematyczne 
klasy 5 

A. Kukla (s. 44) 

15.15-
16.00 

Kółko j. niemieckiego 

klasy 6-7 

S. Denka 

(s. 32) 

SKS piłka nożna 

klasy 7 

M. Przybylski 

(sala gimnastyczna) 

SKS piłka nożna 

klasy 4-7 

M. Przybylski 

(sala gimnastyczna) 

Koło chemiczne 

klasa 7 i G 

B. Dudzińska-Bajorek 

(s. 47) 

  

Kawiarenka szkocka 

kółko matematyczne klas 7 

A. Kukla (s. 44) 

        

Polski dla zuchwałych 

O.  Soporowska-Wojtczak 
(s. 49) 

        

16:00- 
16:45 

Dance ma sens 

klasy 3-4 

A. Janowiecka 

(sala gimnastyczna) 

  SKS piłka nożna 

klasy 4-7 

M. Przybylski) 

(sala gimnastyczna) 

Koło chemiczne 

klasa 7 i G 

B. Dudzińska-Bajorek 

(s. 47) 

  

Zajęcia pozalekcyjne 0-3 SP 

Zajęcia pozalekcyjne 4-7 SP i G 


