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Budowa i remonty wakacyjne 
Pokój nauczycielski - po wielu latach oczekiwania, 
największa zmiana w szkole. 51 nauczycieli do tej pory 
miało do dyspozycji pomieszczenie o pow. 27m2. Teraz 
to ponad 80m2 w kilku modułach, w których mieści się 
garderoba, kuchnia, pokój cichej pracy oraz pokój 
spotkań i wypoczynku. Pokój nauczycielski znajduje się 
na parterze i zajmuje wszystkie pomieszczenia 
poprzedniej administracji. 
Administrację znajdziecie w tymczasowych 
biurach na piętrze - nad pokojem nauczycielskim. Jest 
to miejsce docelowe, ale zanim nie ukończymy budowy, 
biura są w formie tymczasowej, oczekują remontu. 
Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami w naszej pracy, 
ale dzięki temu już teraz mogliśmy oddać do użytku 
pokój nauczycielski. 
Modernizacja pracowni przedmiotowych - sale 44, 
45, 46 i 47 zyskały nowy wygląd i standard. Dzięki 
funduszom unijnym wykonaliśmy i wyposażyliśmy 
pracownię chemiczną (47) i fizyczną (46), 
zostały  również odnowione sale 44 i 45. 
 
Etap 2 rozbudowy - po problemach, jakie spotkały nas 
w styczniu 2018, kiedy wykonawca, firma STRUKTUM, 
opuściła budowę i stanęliśmy w obliczu trudnej sytuacji - 
przestoju na budowie, ale także niemożności oddania we 
wrześniu 2018 nowej części szkoły - dzisiaj prace 
posuwają się zgodnie z harmonogramem. Firma KOLPOL 
przykryła budynek, stawiane są już ściany wewnątrz 
budynku, w ostatnie dni wakacji miało miejsce 

połączenie starej i nowej części, co jeszcze w tej chwili 
nie jest dla nas widoczne, ale wszystko zostało już 
przygotowane do odbiorów, jakie przewidziane są na 
grudzień. 
Co tydzień, w poniedziałek odbywały się narady 
budowlane, w których oprócz Project Managera 
i Wykonawcy uczestniczyli członkowie Zarządu, a także 
grupa doradcza, złożona z rodziców. Na koniec dodam, 
że jedna z naszych nowych mam już zaoferowała nam 
swoją pomoc i czas oraz bardzo nas wsparła 
w projektach modernizowanych sal. W tym miejscu 
bardzo dziękuję grupie rodziców, która społecznie 
poświęciła swój wolny czas w wakacje, aby nam pomóc 
w trakcie remontu. 

Marlena Rynowiecka 
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Priorytety pracy szkoły 
Organizacyjne 
Szkoła w trakcie rozbudowy, minimalizacja utrudnień, 
bezpieczeństwo uczniów. 
Dydaktyczne 
Realizacja projektu 8.1.2 „Czwarty wymiar nauczania” 
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność uczniów. 
Wychowawcze 
Nasza odpowiedzialność za wielką i małą Ojczyznę 
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w sieci. 

Konferencja dla Rodziców 
Zapraszamy na Konferencję dla Rodziców, która odbędzie się 20 września w godzinach 17:00 - 18:00. 
W odpowiedzi na pytania rodziców, przedstawimy fragmenty rady analitycznej, jaka co roku odbywa się po 
zakończeniu roku szkolnego. Na tej radzie nauczyciele przedstawiają wyniki i wnioski z egzaminów 
zewnętrznych, omawiane są trudności, obszary do poprawy i zmian, jakie warto wprowadzić w kolejnym 
roku. Jestem przekonana, że niewielu rodziców wie, jak wygląda praca nauczycieli ,,od kuchni” czyli ta, która 
odbywa się poza godzinami dydaktycznymi. Na Konferencji będzie okazja, aby zapoznać się z tymi 
elementami pracy nauczyciela oraz przekonać się jak sprawnie i profesjonalnie postępuje w naszej szkole 
proces przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.  

Marlena Rynowiecka  
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Jest nas coraz więcej 
Od września 2018 w Społecznej Czwórce rozpocznie naukę 427 uczniów, to największa liczba w historii szkoły. 
Jedną z przyczyn jest z pewnością reforma systemu oświaty, ale przede wszystkim wzrost zainteresowania 
edukacją, jaką proponujemy. Przyjęliśmy do dwóch klas pierwszych i klasy zerowej 54 dzieci, ale też od września, 
dodatkowo, w klasach, na różnych poziomach rozpocznie naukę jeszcze 15 nowych uczniów. 
Mamy 25 oddziałów klasowych, to o dwa więcej niż do tej pory. Taki wzrost wiąże się też z koniecznością 
zatrudnienia dodatkowej kadry, którą zasili 10 nowych nauczycieli, różnych specjalności.  

Marlena Rynowiecka  
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Obiady w naszej szkole  
Dzieci jedzą obiady w trzech turach: 
I – 12.10 klasy 2 - 3 SP 
II – 12.40 klasy 0 - 1 SP 
III – 13.15 klasy 4 - 8 SP i G 
Wszystkich rodziców zainteresowanych zamówieniem 
posiłków dla swoich pociech zapraszamy na portal 
www.kuchniacateringowa.pl 
Od dnia 30.09.2018 zostanie uruchomiony 
nowy portal zamówieniowy dla rodziców. 
Portal zamówieniowy jest dostępny 24 h na dobę, 
zamówienie posiłków na dany dzień może być 
zrobione do godziny 7.30. 
Wszystkie informacje dotyczące posiłków zostały 
umieszczone w zakładce „INFORMACJE DLA 
RODZICÓW”. 
W celu usprawnienia obsługi, oprócz adresu email 
biuro@kuchniacateringowa.pl dodatkowo został 
udostępniony adres email, pod który można zgłaszać 
wszystkie problemy techniczne pojawiające się na 
portalu: obsługa techniczna portalu 
programista@borbis.pl oraz usługa chat dostępna 
w godzinach 8.00- 16.00 - zakładka „KONTAKT” na 
portalu internetowym. 

Informacje Zarządu SKT nr 185 STO 
Wysokość czesnego w roku 2018/2019 
Zarząd Samodzielnego Koła nr 185 STO podjął 
uchwałę o zmianie wysokości czesnego od września 
2018 roku. Będzie ono wynosić: 
730 zł na pierwsze dziecko 
620 zł na drugie dziecko 
475 zł dla dzieci nauczycieli 

Prezes: Kacper Kruszewski 

Wiceprezes: Ewa Piskorz 

Skarbnik: Henryk Puk 

Sekretarz: Bartosz Walter 

Członkowie: Monika Gracz-Karmelita 
Paulina Meller-Kmiecik  

Rzecznik: Magdalena Gramza 

 Skład  Zarządu SKT 185 STO: 

Projekt „Poruszeni dla zieleni” 
To program całorocznych aktywności kulturalnych na 
rzecz ochrony natury. Wspólnie z uczniami, nauczycielami 
naszej szkoły i społecznością lokalną zrealizujemy szereg 
ciekawych działań: podczas warsztatów teatralno-
filmowych stworzymy film przewodni, a do niego 
materiały edukacyjne  - udostępnimy je wszystkim 
poznańskim szkołom podstawowym i zaprosimy do 
wspólnych działań konkursowych. W Ogrodzie 
Botanicznym UAM zorganizujemy „Coolturalny ogród” - 
kreatywne warsztaty artystyczne, teatr, grę terenową, 
skorzystają na tym wszyscy odwiedzający. Podczas 
warsztatów szkolnych przygotujemy „Twórczą strefę 
natury”, którą otworzymy w Społecznej Czwórce w jedną 
z czerwcowych sobót—będą tam strefy tańca,  tworzenia, 
smaku, escape roomu, dźwięków natury, teatru, 
naukowych ciekawostek - a to tylko nieliczne z 
proponowanych przez nas atrakcji. Każdego uczestnika 
obdarujemy zieloną sadzonką. Podczas uroczystej gali 
rozstrzygniemy międzyszkolny konkurs drużynowy - 
w r ę c z y m y  n a g r o d y ,  z a p r e z e n t u j e m y 
książkę  okolicznościową, płyty z filmami uczestników, 
drużyny z podium otrzymają sadzonki drzew, sami 
r ówn i e ż  z a s adz imy  pami ą t kowe  d r z ewo . 
Autor i koordynator projektu - Paweł Ziegenlaub. 
Pomysł został wybrany w konkursie „Okaż kulturę i chroń 
naturę” ogłoszonym przez firmę Aquanet i realizowany 
będzie ze środków z darowizny tej firmy. 

Składka roczna dla członków STO wynosi 49zł. 
Składkę należy opłacić do końca listopada na konto: 
69 1130 1088 0001 3155 8320 0004 

Program wychowawczo-profilaktyczny 
2018/2019 
Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w roku 
szkolnym 2018/19 będzie się koncentrował wokół dwóch 
głównych tematów: 
Nasza odpowiedzialność za wielką i małą Ojczyznę 
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości, chcielibyśmy lepiej poznać, zrozumieć, 
a także celebrować wydarzenia, które doprowadziły do 
odrodzenia się niepodległej Rzeczpospolitej. Chcemy 
poznać historię Powstania Wielkopolskiego i okazać 
szacunek jego bohaterom, pradziadkom naszych uczniów. 
W ramach programu „Piórkiem i pędzlem 
o Niepodległości w Społecznej Czwórce” uczniowie 
m.in. przygotują plakaty o Powstaniu Wielkopolskim, 
wezmą udział w konkursie fotograficznym „Moje selfie 
z Niepodległą”, konkursie plastycznym „Najpiękniejszy 
Orzeł”, nakręcą własne filmy nt. „Nasza odpowiedzialność 
za wielką i małą Ojczyznę” i wspólnie zbudują kapsułę 
czasu z przekazem dla kolejnych pokoleń. 

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w sieci 
Jednocześnie poważnym wyzwaniem współczesności, 
dostrzeganym także w naszej szkole, jest 
podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności w związku z 
aktywnością naszych uczniów w Internecie, na 
portalach społecznościowych i korzystaniem 
z  komunikatorów multimedialnych. Widzimy wyraźną 
potrzebę systemowej pracy w tym zakresie. Będziemy 
wobec tego w bieżącym roku szkolnym zwracać 
uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z 
technologii informacyjnej, na skutki uzależnienia od 
telewizji, Internetu, gier komputerowych. Chcemy 
pomóc uczniom kształtować umiejętność wyboru 
informacji medialnych. Oprócz poruszania tej tematyki 
na lekcjach wychowawczych, planujemy m.in. 
organizację debaty i  spotkania ze specjalistami, 
przeprowadzenie projektów: „Dzień bezpiecznego 
Internetu”, „Dzień bez Internetu”, konkurs plastyczny 
„Stop cyberprzemocy”. Bardzo gorąco zapraszamy 
naszych Rodziców do współpracy w tym temacie! 

Andrzej Wiśniewski  
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Zmiany w kadrze 
Serdecznie witamy w naszej szkole nowych 
nauczycieli: 

Pani Adrianna Luszawska – nauczyciel 
języka angielskiego - absolwentka filologii 
angielskiej Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza z dwuletnim doświadczeniem 
w edukacji wczesnoszkolnej. Jest 
pasjonatką płyt winylowych i tradycyjnej 
fotografii analogowej. Będzie uczyła 
w klasach 0, 1a, 1b, 1c i 2a. 

Pan Michał Kędra – nauczyciel religii, 
chociaż jeszcze student V roku teologii. 
Uwielbia podróże, kolejarstwo 
i zdobywanie gór. W wolnych chwilach 
lubi poczytać dobrą książkę oraz 
posłuchać odprężającej muzyki. Będzie 
uczył w klasach 0, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 
3a, 3b, 4a, 4b, 4c. 

Pani Anna Konieczna – nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowawczyni klasy 1b. Absolwentka 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Interesuje się psychologią 
i coachingiem. Podróżuje w różne 
miejsca,  z czego czerpie ogromną 
radość. 

Pani Daria Pietrzycka – nauczyciel języka 
hiszpańskiego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się szeroko pojętą 
kulturą krajów hiszpańskojęzycznych. Będzie uczyła 
w klasach 4a, 5a, 5b, 5c. 

Pani Aleksandra Skotarczak – 
nauczyciel matematyki i informatyki 
w  klasach 4 SP,  absolwentka 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
i Wyższej Szkoły Bankowej. W wolnych 
chwilach zajmuje się rozwiązywaniem 
zagadek logicznych oraz grą na pianinie. 

Pani Anna Staszak – nauczyciel języka 
niemieckiego w klasach 6 SP, absolwentka 
Uniwersytetu im Adama Mickiewicza na 
wydziale Neofilologii, specjalność Lingwistyka 
Stosowana, egzaminator w OKE. W wolnych 
chwilach pływa i jeździ na rowerze. 

Pani Monika Szulerowicz – nauczyciel 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie - 
absolwentka Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Interesuje się edukacją 
historyczną uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, przede wszystkim 
uczniów z ADHD. Miłośniczka tańca 

towarzyskiego. Będzie uczyła historii w klasach 4 i 6 SP 
oraz WOS-u w klasach 8 SP i III gimnazjum. 
Pani Marianna Wojciechowska – 
nauczyciel świetlicy, absolwentka Wydziału 
Nauk Społecznych oraz Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W wolnym czasie 
spełnia się artystycznie i poszerza wiedzę 
pedagogiczną. Dobra kompanka  do rozmów 

o grach i konsolach. 
Pan Wojciech Wróblewski  – nauczyciel 
chemii, absolwent Wydziału Chemii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
W wolnym czasie uwielbia biegać i czytać 
książki o tematyce kryminalnej. 

 

Pani Andżelika Wysocka – nauczyciel 
matematyki i informatyki, absolwentka 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wydział Matematyki 
i Informatyki. W życiu zawsze pamięta 
o zasadzie: ,,uczymy się uśmiechać szybciej, 
niż uczymy się chodzić".  Miłośniczka 
zwierząt, treningu siłowego i zdrowego 
odżywiania. Będzie uczyła matematyki w klasach 5a i 5c 
oraz informatyki w klasach 5 SP. 

tel. 662 209 081 

Ze względu na rezygnację z pracy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nowo zatrudnionego nauczyciela języka 
angielskiego, poszukujemy obecnie odpowiedniego kandydata, który będzie uczył języka angielskiego w klasach 
2b, 2c, 3a, 3b, 4a.  

Rozkład godzin: 
7.55 – 8.40 
8.45 –  9.30 
9.35 –  10.20 
10.35 – 11.20 
11.25 – 12.10 – wtorek – 
wyjazd pierwszej grupy 
basenowej 
12.30 – 13.15 – wtorek – 
wyjazd drugiej grupy 
basenowej 
13.35 –  14.20 – wtorek – 
wyjazd trzeciej grupy na basen, 
pierwszej grupy na tenis oraz 
grupy tanecznej 
14.25 –  15.10 
15.15 –  16.00 

Świetlica 
Nasza świetlica szkolna jest przyjaznym i bezpiecznym miejscem. Przestrzenią, 
w której dzieci po wysiłku umysłowym spędzają czas na wspólnej zabawie, 
odpoczynku czy odrabianiu prac domowych. 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci podczas drugiego etapu 
rozbudowy, na duży skwer uczniowie mogą przemieszczać się tylko 
z wychowawcą świetlicy. 
Ze względu na tymczasowe wejście do szkoły przebiegające przez szkolny 
skwerek, prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na przekazywanie dzieci 
nauczycielowi świetlicy i zgłaszanie odbioru dziecka. 
Godziny pracy świetlicy: 
rano w godzinach: 6.45 - 8.45 
po lekcjach: 14.20 - 17.15 
wtorek: 12.30 – 17.15 
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Informacje organizacyjne 
Sale szkolne 
W tym roku szkolnym oddaliśmy do użytku cztery nowe 
pracownie przedmiotowe: biologiczną nr 48 (klasa 6b), 
geograficzną nr 45 (klasa 8b) i dwie matematyczne: nr 49 
(klasa 6c), nr 44 (klasa 6a) oraz zmodernizowaliśmy 
pracownię chemiczną nr 47 (klasa 4a) i fizyczną nr 46 (klasa 
8a). Dodatkowo powstała sala nr 39a (klasa 7a), a  sala nr 23 
została przeznaczona na zajęcia dla mniejszych grup i zajęcia 
indywidualne. 
Ze względu na remont, w I półroczu nie będziemy 
dysponować salą plastyczną i salą informatyczną - zajęcia 
z tych przedmiotów odbywać się będą w klasach. Zajęcia 
z informatyki i zajęcia komputerowe prowadzone będą na 
tabletach bez podziału na grupy. 

Zajęcia z native speakerem 
Uczniowie klas 7 i 8 SP oraz gimnazjalnych będą  się uczyli 
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 10 września i będą się 
odbywały: 
W klasach 0 - 3 SP zajęcia na pływalni (wtorki). Klasy 0, 1c 
i 2c rozpoczynają zajęcia na pływalni o godz. 13.15, klasy 1a, 
1b, 2a, 2b, 3a, 3b o godz.14.15, a klasy 4,5,6,7,8 i gimnazjum 
o godz.15.00. 
W klasach 4 - 6 SP uczniowie czwartą godzinę wychowania 
fizycznego wybierają spośród trzech form: pływanie, tenis 
ziemny, zajęcia akrobatyczne z elementami tańca (wtorki). 
W klasie 7, 8 SP i gimnazjum uczniowie czwartą godzinę 
wychowania fizycznego wybierają spośród następujących 
form: gry zespołowe i rekreacyjne (dziewczęta 7, 8 SP 
i gimnazjum - poniedziałki), pływalnia, piłka nożna, taniec dla 
dziewcząt,    speed badminton (7,8 SP i gimnazjum - wtorki). 
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. 
W związku z dużym obłożeniem sali gimnastycznej, zajęcia 
z wychowania fizycznego muszą odbywać się na sali także we 
wtorki, w dniu, w którym uczniowie mają fakultety sportowe. 
Koła zainteresowań - z ofertą zajęć będzie się można 
zapoznać na stronie internetowej szkoły. 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 

Wychowawcy i asystenci 

Uczniowie klas 7 i 8 SP na zajęciach prowadzonych me-
todą projektu i eksperymentu, dwa razy w tygodniu w 
środę i w czwartek na lekcji 7 i 8, będą w małych gru-
pach rozwijać swoje kompetencje przyrodnicze - w ra-
mach realizacji projektu ,,Cztery żywioły”. 
Uczniowie klas 4 - 6 SP w ramach lekcji przyrody praco-
wać będą metodą projektu edukacyjnego, w oparciu o 
prowadzenie doświadczeń, eksperymentów i obserwacji 
przyrody, zmieniającej się na przestrzeni następujących 
po sobie pór roku - realizacja projektu ,,Cztery po-
ry roku”. 
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KLASA SALA WYCHOWAWCA ASYSTENT 

Szkoła Podstawowa 

0 7 A. Oziemkowska A. Chyra 

1a 5 A. Matkowska A. Luszawska 

1b 6 Anna Konieczna M. Jakubowska 

1c 20 L. Bakiera R. Mochnacz 

2a 27 A. Seiffert A. Janowiecka 

2b 32 M. Najewska A. Janowiecka 

2c 22 M. Ratajczak M. Wojciechowska 

3a 24 M. Wawrzyniak J. Uljasz 

3b 21 H. Łosińska J. Uljasz 

4a 47 P. Kociniewski A. Skotarczak 

4b 42 E. Bujak M. Szulerowicz 

4c 26 D. Dziubińska M. Kędra 

5a 18 O. Rąglewska A. Wiśniewski 

5b 38 A. Kania P. Ziegenlaub 

5c 39 A. Drabczyk D. Pietrzycka 

6a 44 V. Barłóg A. Wysocka 

6b 48 J. Jankowiak A. Staszak 

6c 49 S. Stachowczyk - 
Dzięcioł S. Wolska 

7a 39a I. Gradys A. Zujewska 

7b 43 M. Białowąs A. Zujewska 

8a 46 V. Noweta W. Wróblewski 

8b 45 S. Wolska R. Jarych 

8c 50 O. Soporowska - 
Wojtczak S. Wołoszyn 

Gimnazjum 

IIIA 40 D. Tabaka-Wojak S. Denka - 
Koralewska 

IIIB 41 B. Kowalczyk M. Przybylski 

szkoły w zakładce kadra - nauczyciele). Można także 
zwrócić się o pomoc do wychowawcy. Uczniowie klas 
4-8 SP przychodzą na wybrane zajęcia w pierwszym 
tygodniu ich uruchomienia. Kółka tradycyjnie 
rozpoczynają się od 10 września. 
Zajęcia logopedyczne odbywają się w szkole po 
wcześniejszej kwalifikacji dziecka. Dzieci będą 
zakwalifikowane do terapii we wrześniu, po badaniu 
logopedycznym przeprowadzonym na terenie szkoły. 

Violetta Barłóg  


