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2 

 

                                                                                                                           Wrocław , 1 września 2019 roku                                                                                   

            „Żyła sobie kiedyś mała gąsienica, która na swoich maleńkich nóżkach z całych sił zdecydowanie szła w kierunku słońca. Zobaczył ją pasikonik  

i zaciekawiony zapytał:  

 -  Dokąd idziesz ?   

-   W nocy miałam sen. Znajdowałam się na szczycie tej góry i mogłam podziwiać całą dolinę. Byłam zachwycona, dlatego to, co mi się śniło postanowiłam 

przenieść do rzeczywistości  – odpowiedziała gąsienica nie zwalniając kroku. 

 -  Oszalałaś ? Jak możesz myśleć, że dojdziesz na sam szczyt ? Dla ciebie nawet kamyczek jest ogromną górą, kałuża morzem, a gałązka barierą 

 nie do pokonania ! Gąsienica nawet tego nie słuchała, po prostu szła dalej. Wtem zobaczył ją karaluch o połyskującej czarnej zbroi i zapytał: 

-  Dokąd tak pędzisz gąsienico?  Zasapana z wysiłku gąsienica odpowiedziała : Miałam sen i pragnę, aby się spełnił. Chcę się wspiąć na tę górę, aby stamtąd 

patrzeć na nasz świat.  

-Nawet ja z moimi długimi i mocnymi nogami nie dałbym rady. O tobie nie wspomnę dziwolągu ! – wybuchnął gromkim śmiechem karaluch. Kiedy tak się 

naśmiewał, wywrócił się nogami do góry, natomiast gąsienica z wielkim trudem, centymetr po centymetrze , parła do przodu. Wszyscy, którzy ją spotykali; 

pająki, krety, żaby, kwiaty, nawet myszka powtarzali jej refren :  Daj spokój nigdy tego nie zrobisz!  

Gąsienica szła nadal. Opuszczały ją jednak siły, aż w końcu wyczerpana zatrzymała się na odpoczynek. Wcześniej zbudowała sobie schronienie na nocleg - 

swego rodzaju śpiworek, w którym schowała się całkowicie „Tak będzie mi lepiej pomyślała”. 

Wszystkie zwierzęta leśne zgromadziły się, aby popatrzeć na grób tej , którą uznały za najbardziej naiwne stworzenie na świecie , zmarłe z wysiłku włożonego 

 w realizację swego marzenia. Pewnego poranka, kiedy słońce jaśniało w sposób niecodzienny, wiele zwierząt zgromadziło się wokół grobu gąsienicy,  

który stał się pomnikiem bezsensowności, nauczką dla szaleńców podejmujących się rzeczy niemożliwych. Nagle zauważono, że zwarta skorupka zaczęła pękać, 

a z otworu wyłoniły się dwa czułki. Następnie powoli pokazało się dwoje wspaniałych skrzydeł przyczepionych do maleńkiego korpusu motyla, który wzbił  

się w powietrze i rozpostarł skrzydła , pokazując całą  ich wspaniałość. Wszystkie zwierzęta  zamilkły zmieszane. Nie miały racji i było im wstyd. Gąsienica mogła 

teraz z łatwością zrealizować marzenie, dla którego żyła , obumarła i powróciła do życia, a było nim dotarcie na szczyt góry.   

                        Życzę Wam – marzeń  bez granic i szalonej chęci realizacji któregoś z nich. Życzę Wam, abyście kochali to , co należy kochać i zapominali o tym, co 

trzeba zapomnieć. Życzę Wam, abyście mieli pasje. Życzę Wam ciszy. Życzę Wam śpiewu ptaków o poranku i śmiechu dzieci. Życzę Wam wytrwania  

w niepowodzeniach, w obojętności , pośród złych wartości naszych czasów.  Życzę Wam przede wszystkim, abyście byli sobą .”                                                                                             

                                                                                                                                                                                                               - Mała gąsienica – Bruno Ferrero 

 

                   Każdy z nas , tak jak mała gąsienica  potrzebuje skrzydeł , by osiągać cele i marzenia. Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym Nowym Roku Szkolnym  

w każdym miejscu naszej Szkoły spotykali  osoby  , które będą nas motywować  i  zawsze powiedzą  „dasz radę, uda ci się, potrafisz,…”.  

         Życzę Ci , abyś  był tym , dzięki któremu innym urosną skrzydła  – Tobie również życzę   szerokich i wysokich lotów w Nowym Roku Szkolnym 2019/2020       

                                                                                                                                                                                  –Z pozdrowieniami   Dyrektor Szkoły Barbara Rotte 
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                                    Minister Edukacji Narodowej określił na najbliższy rok kierunki polityki oświatowej państwa : 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach. 
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych. 
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
 

Prezydent Miasta Wrocławia w najbliższym roku szkolnym określił jako priorytet – aktywność  fizyczną, troskę o zdrowie  oraz bezpieczeństwo uczniów .  

                   Na podstawie tych kierunków, jak również uwzględniając wnioski z pracy naszej szkoły określone zostały priorytety  na rok szkolny 2019/2020 .  
 
1. Budujemy  w  zespołach  klasowych  atmosferę  szacunku, współpracy, zaufania  w oparciu o tekst opowiadania   „Mała gąsienica”  

oraz  na podstawie realizowanych programów ,  projektów  , innowacji   –  wychowujemy do  wartości. 
 

2. Tworzymy ciekawą  i dostosowaną do potrzeb  ofertę   zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  
w życiu społecznym. 
 

3. Prowadzimy wnikliwą  obserwację naszych uczniów w celu rozpoznania  indywidualnych potrzeb i możliwości  - rozwijamy  na wszystkich lekcjach  
 i zajęciach kreatywność, przedsiębiorczość, kompetencje kluczowe  z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.   



 

4 

 

 

 

Sposoby realizacji zadań priorytetowych -   załącznik nr 1  (plany pracy  poszczególnych zespołów i  komisji). 

 Organizacja pracy : 
               Dyrektor Szkoły:  B. Rotte  ,    Zastępcy Dyrektora:  J. Skotnicka  ( I etap edukacyjny oraz  nadzoruje pracę świetlicy ),  
                                                                                                         D. Skibin       ( II etap edukacyjny  klasy  IV i V ),  
                                                                                                          T. Świrska     ( II etap edukacyjny klasy  VI i  VII ).    
             Kierownik świetlicy :   J. Bejmowicz  (koordynuje  pracę  świetlicy szkolnej)  
             Kierownik gospodarczy :  G. Szymański (sprawy gospodarcze, nadzoruje pracę  pracowników obsługi) 
 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek dyżury 

Dyrektor  B. Rotte  8.00 – 16.00 10.00 - 17.00 7.30 - 15.30 8.00 - 16.00 7.30 - 15.30 Wtorek        16.00 - 17.00  

dyżur  dla rodziców 

Wicedyrektor T. Świrska – nadzór nad klasami   

6 i 7  zastępstwa  , rozliczanie godzin (IX - XI) 

7.30  –  14.00  7.30 –  14.30 7.30 – 14.30 10.00  –  16.00 7.30 – 13.00 Czwartek    15.00 - 16.00  

dyżur dla rodziców    (klasy 6 -7) 

Wicedyrektor D. Skibin – nadzór nad klasami  

4 i 5 zastępstwa , rozliczanie godzin  (XII - III) 
 7.30  –  14.30  8.30  –  15.00  10.00  –  16.00 7.30  –  14.00 8.30  –  14.30 

Środa  15.00 - 16.00  

dyżur dla rodziców     (klasy 4-5) 

Wicedyrektor J. Skotnicka – nadzór nad klasami 

1-3 oraz świetlicą, zastępstwa, rozliczanie godzin  

(IV - VI) 

10.30  –  17.00  9.00 – 15.00 7.30  –  14.00 

 

11.00 - 17.00 7.00  –  14.00 Poniedziałek 16.00-17.00  

dyżur dla rodziców    (klasy 1-3) 

Kierownik J. Bejmowicz  koordynowanie pracy 

świetlicy, zastępstwa - świetlica 

10.00 - 17.00 11.00 - 17.00 11.00 - 17.00 8.00 - 15.00 11.00 - 17.00 Piątek   16.00-17.00 dyżur dla 

rodziców –  sprawy świetlicy 

Kierownik  G. Szymański zastępstwa obsługa 7.00 - 15.00   9.00 - 17.00 7.00 -15.00 9.00 - 17.00 7.00 - 15.00  

 
Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym   2019/2020 :     
 Liczba zatrudnionych nauczycieli:   105 
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 Liczba pracowników  administracji i obsługi :   pracowników administracji (11) , pracowników obsługi (17) , pomoc nauczyciela (5),  
 

  I etap edukacyjny – klasy I – III: 
 

l.p. KLASA   - numer  sali  IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY  

1.  Klasa I a - 40 D. Mroczek 

2.  Klasa I b -39  L. Maśluszczak 

3.  Klasa I c -41 B. Holzhausen  –  koordynator pionu klas pierwszych  

4.  Klasa Id -39 P. Furmanek - Jankowska 

5.  Klasa I e- 41 A. Skoropada 

6.  Klasa If - 40 J. Graczyk 

7.  Klasa II a - 06 A. Zasańska –  koordynator pionu klas drugich 

8.  Klasa II b -01 E. Podsiadło 

9.  klasa II c - 02 B. Dicuk 

10.  klasa II d -51 D. Bodkowska 

11.  klasa II e -51 J. Filipkowska 
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12.  Klasa III a -49 R. Sosulska 

13.  Klasa III b -50 A. Człapińska 

14.  Klasa III  c -55 E. Jeziorek    

15.  klasa III  d - 54 B. Wyporkiewicz 

16.  klasa III  e -48 K. Kwasigroch -–  koordynator pionu klas trzecich  

  II etap edukacyjny - klasy IV-VII 
 
l.p. KLASA  - numer sali IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY  Wychowawca „cień”  

 

  Klasa IV a - 62 P. Kuśmierek M. Bielak 

  Klasa IV b - 69 A. Ligocka J. Dominik 

  Klasa IV c - 26 K. Kowalczuk K. Zasłonka 

  Klasa V a - 38 V. Szewczyk K. Wojtowicz 

  Klasa V b -31 A. Jakubowska R. Jakubowski 

  Klasa V c - 65 H. Uchwał-Kalka A. Maciak 

  Klasa V d - 62 M. Bednarkiewicz R. Krzemień 
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  Klasa V e - 70 A. Puszczewicz L. Łabudek 

  Klasa V f - 66 M. Bogdańska-Bodych E. Sagan 

  Klasa V g - 10 M. Sztuba P. Drążek 

  Klasa V h - 15 E. Rakoczy M. Durlak 

  klasa  VI a - 30 M. Palica M. Mielczarek 

  Klasa VI b -64 A. Dzierżanowska-Słowik P. Mazurkiewicz  

  Klasa VI c - 21 M. Dudziak E. Żmidzińska 

  Klasa VI d - 24 M. Niedziela M. Marciniec 

  Klasa VI e - 23 M .Kapuśniak E. Cichocki 

  Klasa VI f - 63 M. Kireńczuk K. Cichocka 

  Klasa VI g -11 D. Szałata T. Sienkiewicz 

  Klasa VI h -9 B. Hucaluk -Pacek R. Lenart 

  Klasa VI i –E-1 K. Fingas K. Zagórska 

  Klasa VII a -21 J. Pietruszewska  M. Krawczyk 

  Klasa VII b - 20 B. Brzozowski  M. Gumienna                              
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*** Wychowawca „cień” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności , wspiera działania wychowawcze w klasie. 
 

 ADMINISTRACJA SZKOŁY: 
 

Stanowisko Godziny pracy Nadzorujący pracę 
 

Sekretariat szkolny: 
 sekretarz szkoły – p. G. Boczek,   
  

poniedziałek, środa, czwartek , piątek ;   od 7. 30 do 15.30 
 wtorek  od 7.30 do  15.30 lub  od  9.00 do 17.00. 
 (wymiennie z p. Klim) 

 
B. Rotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Nowosielska 
 
G.Szymański 

Sekretariat szkolny: 
 specjalista ds. uczniowskich – p. A. Klim 

poniedziałek, środa, czwartek , piątek ; od 7. 30 do 15.30 
 wtorek  od 7.30 do  15.30 lub  od 9.00 do 17.00. 
(wymiennie z p. Boczek) 

Kierownik ds. gospodarczych – p. G. Szymański 
 

poniedziałek, środa, piątek ; od 7.00 do 15.00  
wtorek i czwartek od godziny   9.00 do 17.00 

Sekretariat szkolny: specjalista  ds. 
administracyjnych - p. E. Czachara  

poniedziałek – piątek 7.00 -15.00  

Sekretariat szkolny: 
Inspektor  bhp - J. Nawrot  (0,25) 

wtorki 7.30 -15.50  oraz 2 godziny zgodnie z potrzebami szkoły 

Starszy specjalista ds. kadr A. Nowosielska  
 

poniedziałek -  piątek  od 7.30 do 15.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Referent  –   K. Zielińska -Motyka (0,75) poniedziałek – piątek  9.00 – 15.00   

Główny Informatyk –  A. Zajączkowski (0,75) 
 

poniedziałek – czwartek  8.00  - 15.30 

Informatyk –  B. Brzozowski (0,30) poniedziałek  13.40 -16.10 ,  wtorek  11.40 - 14.40  
środa  13.40 - 15.10  , czwartek 13.40-15.10  
piątek  7.10 - 10.40  

 

G. Szymański 

Informatyk – M. Mielczarek (0,25) poniedziałek - 7.45  - 10.45,  wtorek  -  14.30 - 15.30 , środa - 12.40 -13.40, 
czwartek  - 8.30 -12.30, piątek - 13.40-14.40 

G.Szymański 
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Informatyk – R. Krzemień (0,25) poniedziałek: 12.45-15.20 ,wtorek: 8.00-11.30 ,środa: 8.00-8.45   

i 14.35-15.20 , czwartek 11.45-14.10   

Wicedyrektor - 

rozliczający godziny 

                             

 BIBLIOTEKA  :    p. A. Rodak , p. A. Grochala-Kopeć 
 

Dni tygodnia                          A. Rodak             A. Grochala-Kopeć 

poniedziałek    9.00 - 15.00      8.00 – 14.00** 

wtorek                        8.00 - 15.00** 9.00 - 15.00   

środa   9.00 - 15.00    8.00 -14.00** 

czwartek       8.00 - 14.00**    9.00 - 15.00  

piątek  9.00 - 15.00   8.00 - 13.00** 

 
** -  dyżur  przed  zajęciami  od  7.45 
 

 PEDAGODZY , PSYCHOLODZY, LOGOPEDA, NAUCZYCIELE  WSPOMAGAJĄCY,  POMOC NAUCZYCIELA,  DORADCA ZAWODOWY:  
 

Dni tygodnia Poniedziałek  Wtorek Środa  Czwartek Piątek 

 R. Barsznica – Kalinowska  

 pedagog klas V-VII     (gabinet  nr 72),  

asystent dyrektora ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

9.00  - 15.00 11.00 – 16.00 13.00 – 17.00 9.30 – 14.30 8.30 -13.30 

 D. Nowicka-Sójka     

psycholog  klasy V-VII (gabinet  nr  14) 

8.30 – 13.30 12.30 – 17.00 **8.00 – 14.30 9.00 – 14.30 10.00 – 14.30 
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 A. Paruszewska-Gamrot 

 pedagog klas I– IV (gabinet  nr 42) 

11.00 – 17.00 13.00 – 17.00 9.00 – 14.00 10.00 – 14.00  **8. 00 – 13.00 

M. Cwynar 

psycholog  -  klasy I-IV  (gabinet nr  42) 

9.00 – 14.00 **8.00 -13.00 12.00 – 17.00 **8.00 – 13.00             9.00-14.00       

J. Dominik  

 logopeda klasy pierwsze i drugie,   

terapeuta pedagogiczny  (gabinet nr 72a) 

**8.00 – 15.20 13.30 - 17.00 12.30 – 16.10  11.30 -15.20  11.30-14.30          

D. Świrska  

nauczyciel wspomagający                                 

**8.00 -11.35   **8.00 - 13.30 8.00 -11.35   8.55 -12.30 9.55 -12.30 

P. Drążek   

nauczyciel wspomagający                           

 

8.00 - 13.30 8.55 - 13.30  9.55 - 15.20 8.55 - 11.35   8.55 - 12.35 

A. Rzeźwicka  

doradca zawodowy 

po 10 godzin klasa 7 „a” i 7 „b” 

K. Świątek                                                                    

nauczyciel wspomagający   

12.45 - 16.15 12.45 - 16.15 12.45-16.15 12.45-16.15 12.45-16.15 

M. Czapnik – pomoc nauczyciela 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

A. Sowula - pomoc nauczyciela - - 7.30 -14.30 7.30 -14.00 7.30-14.00 
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W.Jachna      – pomoc nauczyciela 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

E. Dołęga – pomoc nauczyciela 7.30 -14.30 7.30 -14.00 7.30 -14.00 - - 

A. Posiłek - pomoc nauczyciela 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 7.30 -15.30 

 
** - dyżur przed zajęciami od 7.45 
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom  –  załącznik nr 2 
 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna: 

 M. Sztuba (klasy drugie) 

 M. Bogdańska - Bodych (klasy pierwsze) 
 
Wolontariat: 

 J. Karpińska, A. Masłyka  - klasy pierwsze 

  A.Paruszewska - Gamrot, M. Cwynar  - klasy drugie i  trzecie  

  J. Dominik  - UNICEF   -  klasy czwarte i piąte,  

 R. Barsznica – Kalinowska, D. Nowicka- Sójka  – klasy szóste i siódme 
 

Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowań uczniów -  załącznik nr 3 
 

 PIELĘGNIARKA :   I. Dębowska pracuje  od 8.30  do  16.00 , we wtorek od 7.30 do 15.00. 
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 Przydział gabinetów do opieki: 
  

         NR  GABINETU           OPIEKUN klasa 

62 P. Kuśmierek ,M. Bednarkiewicz  

(zebrania  

z rodzicami - sala 27) 

4a  i 5 d –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

63 R. Lenart  , M. Kireńczuk 6f –  godzina z wychowawcą,  zebrania z rodzicami 

64 A. Dzierżanowska –Słowik, A. Maciak 6b –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

65  K. Uchwał- Kalka, K. Zasłonka 5c  –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

66 T. Sienkiewicz ,M. Bogdańska-Bodych 5f  –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

68 zdw  kl. IV-VII,   nauka  j. polskiego  P. Drążek,  D. Świrska, K. Świątek 

69 M. Gumienna , A. Ligocka 4b - godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

70 E. Cichocki  , A. Puszczewicz 5e–  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

8 Pielęgniarka - I. Dębowska  

9 B. Hucaluk-Pacek 6h –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

10  M. Krawczyk, M. Sztuba 5g–  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

11 E. Żmidzińska , D. Szałata 6g – godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 
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12 E. Dołęga Klub    Liderów   Zdrowia 

14 D. Nowicka-Sójka ,    terapia pedagogiczna, biofeedback  

15 E. Rakoczy                            5h –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

16 R. Krzemień, M. Mielczarek  

18 Pokój pracy nauczycieli - kopiarki  

19  A. Rodak, A. Grochala-Kopeć  

20 B. Brzozowski  7b –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

21  J. Pietruszewska 

M. Dudziak ( sala 25 – zebrania z rodzicami) 

7a –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

6c – godzina z wychowawcą 

                           23  M. Kapuśniak , M. Marciniec 6e – godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

24 M. Niedziela , K. Cichocka  6d–  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

25 L. Łabudek, E. Sagan  

26 K. Kowalczuk  4c – godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

27 P. Mazurkiewicz  

30  K. Wojtowicz, M. Aszkiełowicz, K. Walkowiak, Ł. Ulas, M. 6 a – godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 
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Palica 

31 A. Jakubowska, T. Świrska 4b–  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

38 V. Szewczyk , M. Bielak  

39 L. Maśluszczak, P.  Furmanek-Jankowska 1b, 1d 

40 D. Mroczek, Graczyk 1a, 1f 

41  B. Holzhausen, A. Skoropada 1c, 1e 

42 A. Paruszewska-Gamrot,  M. Cwynar  

gabinet terapii pedagogicznej  

 

43 Gabinet wicedyrektora  kl.1-3 –  J. Skotnicka  

Segment – D           D1 - świetlica 

                                   D2 -świetlica 

                                   D3- świetlica 

D – 4 - szatnia klas pierwszych 

M. Kurek,    

A. Niewiadomska,   J. Karpińska 

 A. Masłyka,  A. Lech 

 

Segment – A                 02 

                                        06 

 

B. Dicuk , A. Piegza    

A.Zasańska  , K. Pietrowska** ( świetlica poranna  klas 

drugich  - 7.40 odbierają wychowawcy klas lub nauczyciel 

rozpoczynający  pierwszą  lekcję )  

2c 

2a 
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                                        01 

                                       04  

                                       05                                         

p. E. Podsiadło ,  M. Ochrombel 

Zajęcia wyrównawcze dla klas  1 – 3,  

nauka  j. polskiego , kierownik świetlicy oraz zdw 

2b 

 48  K. Kwasigroch 3e 

49 R. Sosulska,   M. Wolańczyk 3a 

50 A. Człapińska, J. Bejmowicz 3b 

51 D. Bodkowska, J. Filipkowska  2e , 2 d 

52 (archiwum) G. Boczek, A. Nowosielska,   

          53(pralnia, magazyn) E. Bogusz, E. Kuhn  

54 B. Wyporkiewicz, D. Olenderek    3d 

55 E. Jeziorek , A. Rzeźwicka 3c 

- s1 G. Jakubowska,  B. Rejek 3e 

                          - s2 N. Kopertowska  

                         - s3 M. Pawlina   

Radosna Szkoła L. Cichal    
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hala sportowa  Nauczyciele wychowania fizycznego    

Magazyn sprzętu sportowego Nauczyciele  wychowania - fizycznego  

– koordynuje  M. Kireńczuk 

 

sala gimnastyki  korekcyjnej   M. Sztuba, M. Bogdańska-Bodych  

Mała sala Nauczyciele w-fu  - koordynuje  M. Kireńczuk  

E –1 K. Fingas , K. Wójtowicz 6i  –  godzina z wychowawcą, zebrania z rodzicami 

 E – 2 Pokój nauczycielski – nauczycieli w-fu  

72 Pedagog  V-VII – R. Barsznica -Kalinowska  

72 A logopedia , terapia -  J. Dominik  

33 Pokój nauczycielski   

    33 „a” Kadry – A. Nowosielska ,  K. Zielińska - Motyka  

33 „b” Pokój pracy nauczycieli – bindowanie, gilotyna , 

laminowanie ,  informatyk  główny - A. Zajączkowski 

 

34  Gabinet wicedyrektora  kl.4-5 – D. Skibin   

35 Gabinet wicedyrektora  kl.6 -7 –T. Świrska  
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2a Sekretarz  Szkolny  – G. Boczek    

Specjalista ds. uczniowskich - A. Klim,  

 

2b Dyrektor – B. Rotte  

2c Specjalista ds. administracji -  E. Czachara,   

Inspektor bhp –J. Nawrot 

 

48 „a” Kierownik gospodarczy – G. Szymański   

 

   Przydział tablic na korytarzu do opieki: 
 

                         LOKALIZACJA TABLICY      OPIEKUN 

„Szkoła Rodzica”  –  obok portierni D. Nowicka-Sójka , R. Barsznica - Kalinowska,  M. Cwynar, A.Paruszewska – Gamrot,  

P. Drążek,   D. Świrska , K. Świątek 

Hol główny  –  priorytety pracy szkoły ,  

zajęcia pozalekcyjne , kalendarz szkolny ,plan lekcji 

E. Żmidzińska , D. Olenderek 

72 R. Barsznica –Kalinowska , A. Paruszewska –Gamrot, J. Dominik , D. Nowicka-Sójka, M. Cwynar 

19 A. Rodak,  A. Grochala-Kopeć 

48 - 55 R. Sosulska, A. Człapińska, E. Jeziorek, B. Wyporkiewicz,  K. Kwasigroch, J. Filipkowska,  

D. Bodkowska  wychowawcy świetlicy klas trzecich oraz drugiej d i e 
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wejście do szkoły – po lewej stronie Rada Rodziców 

Segment - A A.Zasańska,  B. Dicuk, E. Podsiadło , wychowawcy  świetlicy klas 2a,b,c 

„Nasze Pasje i Talenty”  R. Sosulska, B. Rejek (IX-XI),       A.Zasańska , K. Pietrowska (XII -II), 

  B. Holzhausen , J. Karpińska (III-IV),      J. Graczyk, Ochrombel (V-VI) 

 M. Gumienna , E. Cichock (IX-XI) ,     M. Krawczyk . R. Lenart (XII-II),  

P.Mazurkiewicz, E.Żmidzińska  , (III-IV),   E.Sagan, K.Cichocka (V-VI) 

 Samorząd Szkolny  (aktualności  szkolne , informacje  

o konkursach, zawodach ,  sprawy samorządu szkolnego) 

T. Sienkiewicz , E. Żmidzińska  

Tablice w gabinetach Opiekunowie poszczególnych gabinetów    ***UWAGA 

Tablica UNICEF  J. Dominik 

Tablice na bloku sportowym Nauczyciele w-fu 

*** Informacje na tablicach w salach lub na korytarzu powinny być umieszczone na estetycznym  papierze lub mieć podkładkę kolorową (passe - partout), 

ozdobione elementami dekoracyjnymi, napisy powinny być czytelne (komputerowe lub pismo ozdobne),  informacje nie mogą zawierać błędów,  

prace nie mogą wystawać za tablicę , czcionka powinna być czytelna. Tematyka nawiązująca do omawianych na lekcjach treści, świąt, uroczystości… 

W każdym gabinecie na drzwiach powinny być umieszczone  (zalaminowane)  zasady  obowiązujące  w szkole). 

 
Organizacja pracy świetlicy szkolnej – załącznik nr 4 
 



 

19 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020: 

2 września 2018 - uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego  (spotkanie  z wychowawcami w klasach , następnie spotkanie w atrium lub w hali sportowej 

i powrót do klas ; podanie planu lekcji, wręczenie zeszytów informacyjnych , zasady bezpieczeństwa ….  ) 

Poczet Sztandarowy na apelach :  R. Jakubowski, K. Zagórska ,   dekoracja  atrium  (lub hali): E. Żmidzińska  

                     8.30 - klasy  pierwsze a, b, c        klasy drugie a, b, c, e                     9.45 – klasy  czwarte i piąte                                                     

                  11.00 – klasy pierwsze d, e, f ,   klasa druga d,   klasy  trzecie           12.15 -  klasy szóste i siódme                                                           

1  Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów  23  -  31 grudnia  2019r. 

2 Ferie zimowe  10 - 23  lutego  2020 r. 

3 Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów  9 – 14 kwietnia 2020 r.   

4 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno  -  wychowawczych  26 czerwca  2020 r.  

5 Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych (organizowane  

są  zajęcia opiekuńcze):   

 12 czerwca 2020 (piątek) 

 
 

 Kalendarium prac w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (sierpień-wrzesień): 
 

Termin: Zadanie : Odpowiedzialni: Uwagi: 

 do 30 sierpnia (piątek) Przygotowanie gabinetów na rozpoczęcie nowego roku wszyscy nauczyciele wicedyrektorzy –  zgodnie z rejonem 

2 września (poniedziałek) Rozpoczęcie nowego roku , pogadanki na temat bezpiecznej wychowawcy zapis w dzienniku 
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drogi dziecka do szkoły i ze szkoły 

2 – 6 września Wnioski rodziców uczniów kl. I  oraz  nowych uczniów kl. II-VI 

 o udział w lekcjach religii ,  uczniowie którzy nie będą 

uczęszczali  na lekcję religii  przebywają w bibliotece  

lub świetlicy. W przypadku, gdy  jest to pierwsza lekcja uczeń 

przychodzi na drugą lekcję do szkoły , w przypadku gdy religia 

jest na lekcji ostatniej wówczas uczeń kończy lekcje i wraca  

do domu . 

wychowawcy klas   

 

Wnioski przechowują  wychowawcy  

w teczce wychowawcy ,  

informację  przekazują (lista - forma 

pisemna)  do p. A. Rodak (biblioteka) 

2 – 6 września Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I  oraz  nowych 

uczniów – udział w lekcjach  etyki 

wychowawcy klas Wnioski przechowują wychowawcy  

w teczce wychowawczej, przekazanie 

informacji  (lista - forma pisemna) 

do p. A. Zasańskiej (kl.1-3) ,  

do p. A Puszczewicz (kl.4-7) 

 3 – 13 września Zapoznanie uczniów z PZO i WZO oraz  sformułowanie 

wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć , zapoznanie 

uczniów z wymaganiami   - umieszczenie PZO  w widocznym 

miejscu w gabinecie przedmiotowym . 

Zapoznanie z zasadami oceny zachowania , zamieszczenie 

zasad zachowania w gabinecie, gdzie realizowane są zajęcia  

z wychowawcą – podpis ucznia –lista w teczce 

wszyscy nauczyciele  

 

 

wychowawcy 

Nauczyciele przedmiotu – wpis tematu w 

dzienniku po przeprowadzonej lekcji 

 

wychowawcy w teczce wychowawczej – 

lista, wpis do dziennika  
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wychowawczej.  Zapoznanie rodziców z wymaganiami  oraz 

zasadami oceniania podczas pierwszego zebrania  - 

potwierdzenie – lista  podpis (przechowywane w teczce 

wychowawcy). 

3 - 13 września Szczegółowe omówienie procedur związanych  

z bezpieczeństwem. Zebranie informacji, którzy uczniowie 

sami wracają do domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest 

upoważniony do  odbierania dziecka   po zakończonych 

lekcjach lub ze świetlicy . 

wychowawcy klas  I-VI Informację  przechowuje wychowawca  

w teczce wychowawcy ,  

wychowawcy świetlicy – w teczce 

wychowawcy świetlicy 

5 września  16.00 - 17-00 

sala nr 11 

Konsultacje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie – 

możliwość zapoznania się z programem nauczania. 

p. D. Rajskitel Wychowawcy klas 4-7 informują 

rodziców  

do  6  września Przygotowanie  tematów na godziny wychowawcze - 

przekazanie wychowawcom klas 

pedagodzy, psycholodzy Koordynuje R. Barsznica-Kalinowska  

do  9  września Opracowanie planu „Szkoły Rodzica”  przekazanie 

wychowawcom 

pedagodzy, psycholodzy B. Rotte 

do  9  września  Spotkanie Rady Szkoły – przekazanie propozycji zmian   

w statucie – uchwała,  zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, 

opinia na temat dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

 

M. Krawczyk  oraz  

M. Bednarkiewicz,   

E. Cichocki , K. Wojtowicz   

B. Rotte 
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do 9 września Opracowanie przez zespół RP „Programu wychowawczo-

profilaktycznego na rok szk. 2019/2020” zaopiniowanie przez 

Radę Pedagogiczną, przekazanie Radzie Rodziców  do 

uchwalenia. 

pedagodzy, psycholodzy, 

wychowawcy klas 

B. Rotte 

do 9  września Opracowanie  Programu Doradztwa Zawodowego na rok szk. 

2019/20 

 

A. Rzeźwicka we współpracy 

pedagodzy, psycholodzy, 

wychowawcy klas 

(poinformowanie rodziców  

o programie podczas zebrania  

z rodzicami) 

B. Rotte 

do 10 września Wysłanie do rodziców listów  powitalno -  informacyjnych,  

zaproszenie na pierwsze zebranie z rodzicami. 

wychowawcy klas zgodnie z nadzorem 

do 13 września  Złożenie  do biblioteki nowych programów nauczania. 

Oświadczenia nauczycieli o znajomości obowiązujących 

podstaw programowych oraz o realizacji programów  

w poszczególnych klasach.  

wszyscy nauczyciela wicedyrektor  – zgodnie z rejonem: 

 I-III – J. Skotnicka 

 IV- V  - D. Skibin   

  VI – VII –T. Świrska 

 do 13  września 

 

 

Zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas IV - VII  nie będą 

uczęszczać na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

wychowawcy  

klas , D. Rajskitel 

Wychowawcy przekazują informację  

p. D. Rajskitel  (lista - forma pisemna),  

pismo od rodzica w teczce 
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wychowawczej 

do 16 września Zagospodarowanie tablic  na korytarzach i w salach. nauczyciele  zgodnie z nadzorem 

17  września  

godz. 17.00 

(lekcje skrócone)  

Zebrania z rodzicami :   klasy 1 a, b, c,  klasy 2 a, b, c, d, 

  klasy 3, klasy  4,  klasy 5 

wychowawcy  D. Skibin, J. Skotnicka 

18  września   

godz.   17.00  

(lekcje skrócone) 

Zebrania z rodzicami :    klasy 1 d,  e, f , klasa 2 e,    

klasy 6 , klasy 7   

wychowawcy T. Świrska, B. Rotte 

do 20  września 

 

Opracowanie planów pracy komisji zadaniowych ,  pedagoga , 

psychologa,  świetlicy , biblioteki , czytelni , wolontariatu, 

Samorządu Szkolnego i inne … złożenie w sekretariacie  

i zamieszczenie w publik (pod planem podpisuje się 

koordynator  i  członkowie zespołu) 

koordynatorzy zespołów zgodnie z nadzorem 

do 20  września 

  

Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych  - 

złożenie w sekretariacie oraz umieszczenie w public  

( pod planem podpisują się wszyscy członkowie zespołu).  

koordynatorzy komisji zgodnie z nadzorem 

do 20 września   Zaplanowanie przez wychowawców klas w uzgodnieniu  

z pedagogiem, psychologiem  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – poinformowanie rodziców  (poinformowanie  

wychowawcy klas oraz 

pedagodzy i psycholodzy , 

prowadzący zajęcia   

 wicedyrektorzy – zgodnie z nadzorem 
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rodziców o planowanych formach zajęć  - karta pomocy  

p –p na rok szkolny 2019/2020 przechowywana w teczce 

wychowawczej) . 

od 23  września Rozpoczęcie zajęć  pozalekcyjnych  w zakresie pomocy pp  

kół zainteresowań  oraz konsultacji  indywidualnych dla 

uczniów. 

nauczyciele zgodnie z planem  B.Rotte, J.Skotnicka, D.Skibin,T.Świrska 

zgodnie z nadzorem 

do 30 września  

 

Plan pracy  liderów WDN   - podjęcie decyzji  w związku  

z doskonaleniem zawodowym .  

wszyscy nauczyciele   

 

 Liderzy WDN  

  

do 30 września Składanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego – na okres  IX – XII 2019 r. 

wszyscy nauczyciele  

 

 

do 30  września Aktualizacja  strony Internetowej szkoły M. Mielczarek, B. Brzozowski , 

A. Zajączkowski, 

G. Szymański , B. Rotte 

do 30 września Zdiagnozowanie potrzeb uczniów, zbadanie  

indywidualnych stylów uczenia się uczniów za pomocą 

platformy „Indywidualni” , poznanie mocnych stron, 

skutecznych metod i technik nauczania w oddziałach 

klasowych. 

Wychowawcy – diagnoza ,  

Nauczyciele –poznanie wyników 

diagnozy , zapoznanie się z 

metodami, technikami pracy 

dostępnymi na platformie 

„Indywidualni” 

zgodnie z nadzorem 
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do 30  września Zapoznanie się z  dokumentami obowiązującymi  

w  szkole lub zmianami w dokumentach  (statut, 

program rozwoju szkoły, regulamin pracy, program 

wychowawczy i profilaktyki, procedura udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  procedura 

bezpieczeństwa, plan ewakuacji, polityka ochrony 

danych osobowych….). 

wszyscy nauczyciele zgodnie z nadzorem 

do  30  września Plan   pracy wychowawczej i profilaktycznej, organizacja 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie,   teczka 

wychowawcy, dzienniki, arkusze, plany nauczania, innowacje, 

programy własne , arkusze nowych uczniów, dzienniki, 

dzienniki zajęć pozalekcyjnych, zajęć dodatkowych. 

nauczyciele , wychowawcy zgodnie z nadzorem 

do 30 września  

 

Dostosowanie  wymagań   edukacyjnych  do potrzeb 

rozwojowych  i  edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów . 

wszyscy nauczyciele D. Skibin, T. Świrska, J. Skotnicka 

do 30 września  Program wychowawczo – profilaktyczny   na rok  

szk. 2019/2020. 

- uchwała Rady Rodziców B. Rotte  

do 30 września  Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno 

Terapeutycznych  

pedagodzy, psycholodzy, 

wychowawcy 

B. Rotte  
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do 30 września Zapoznanie z programem doradztwa zawodowego rodziców  wychowawcy klas 1-7 Zgodnie z nadzorem 

do 30 września  Przeprowadzenie  wyborów do Rady Szkoły E. Cichocki B. Rotte 

do 30 września Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców Rada Rodziców B. Rotte 

 

 Ważne  terminy  - rok szkolny  2019/2020   : 

Termin: Zadanie : Odpowiedzialni:  

                                                                                  SIERPIEŃ 

 

28 sierpnia  (środa 9.00-15.00) 1 część: Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym 

2018/2019 , kierunki pracy w nowym roku .  Zmiany w prawie oświatowym . 

Omówienie planu pracy. Omówienie planu lekcji  i planu dyżurów. Zajęcia 

pozalekcyjne i czynności dodatkowo płatne . Projekt MIND  założenia do 

realizacji w nowym roku szkolnym. Projekt ze środków UE  „Klucz do 

przyszłości” . 

2 część: Spotkania w zespołach : 1-3  ,  4-7 ,  świetlica , specjaliści (dyżury 

podczas przerw, zasady obowiązujące przed i po lekcjach, zasady 

prowadzenia dokumentacji m.in. dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych,  teczka wychowawcy, procedury bezpieczeństwa, wnioski 

 z diagnoz).   

3 część:  Praca w komisjach  przedmiotowych – sposoby realizacji wniosków  

 B. Rotte, T. Świrska,   D. Skibin,   J. Skotnicka 
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z nadzoru ,  Plan pracy komisji.   

29  sierpnia  (czwartek 9.00-15.00)  1 część : Spotkanie ogólne 9.00 : 

Uchwały: 

- Szkolny Zestaw Programów Nauczania  

- Plan lekcji, zadania dodatkowe oraz dodatkowo płatne. 

- Tygodniowy rozkład zajęć 

2 część  - 9.30 -  Procedury  pomocy psychologiczno -pedagogicznej  - 

planowanie pomocy  oraz zakładanie dziennika lekcyjnego, spotkania 

 w komisjach  , przygotowanie gabinetu. 

B. Rotte, T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka  

30  sierpnia  (piątek  9.00-15.00) Procedura bezpieczeństwa, zasady prowadzenia ewakuacji,  obowiązki 

nauczyciela w świetle przepisów prawa, sposoby realizacji wniosków  

z nadzoru pedagogicznego. Praca w komisjach – plan pracy na nowy rok oraz 

przygotowanie  gabinetów . 

 B.Rotte 

 

 

T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka 

 

30  sierpnia (piątek) Przegląd szkoły  i  terenu  przyszkolnego  pod względem  bhp insp. bhp , społeczny inspektor pracy   

                                                                                WRZESIEŃ 

 

                             Promujemy wartości :  wytrwałość , szacunek, życzliwość  ,  przyjaźń  … na przykładzie bajki „Mała gąsienica”  

 2  września   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 wszyscy pracownicy szkoły  

7 września  Narodowe Czytanie po wrocławsku nauczyciele j. polskiego, biblioteka  
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9 - 13  września Międzynarodowy Dzień Kropki – święto twórczości i kreatywności przewodniczący komisji przedmiotowych  

10  września    Rada pedagogiczna:  omówienie planu nadzoru pedagogicznego ,przyjęcie 

do realizacji planu pracy na rok szkolny 2019/2020, zaopiniowanie programu 

wychowawczo –profilaktycznego  , projekt planu finansowego,  program 

doradztwa zawodowego na rok szk. 2019/2020.   

B. Rotte  

do  16 września Wychowawcy omawiają w klasach przebieg  ewakuacji, drogi  ewakuacyjne, 

zasady zachowania się uczniów w czasie ewakuacji ogłoszonej podczas  lekcji 

jak również  podczas przerwy, zasady zachowania  podczas  ataku 

terrorystycznego. 

wszyscy wychowawcy  

 

17  i  18  września 

( lekcje skrócone) 

Zebrania z rodzicami   

 

wychowawcy ,wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem  

23 września  –  4 października    „Znam zasady bezpieczeństwa – bezpiecznie w domu, w szkole, na drodze”  

Nauka udzielania I pomocy. 

nauczyciele w-fu , wychowawcy klas 1-3 

 

 

23 września  - 4 października  Akcja „Posadź drzewko dla pokoju” w ramach realizowanego projektu 
ekologicznego „ Drzewa cuda natury”. Posadzenia kwitnących 
krzewów- budleja Davida- zwana motyli krzew. 

nauczyciele przyrody i biologii , klas 1-3   

30 września  Opracowanie po zdiagnozowaniu potrzeb  planu WDN -u  

 dla kl.1-3, 4-7, świetlicy:  propozycje szkoleń, warsztatów, lekcji 

otwartych itp. 

M. Kapuśniak, K. Cichocka,  E. Podsiadło,   

A. Niewiadomska 

 

do 30 września Składanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego – na wszyscy nauczyciele   
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okres  IX – XII 2019 r.  

30 września Dzień Chłopca wychowawcy klas, rodzice  

wrzesień Wybory do Samorządu Szkolnego T. Sienkiewicz,  E. Żmidzińska  

 wrzesień Dzień  Języków  Obcych komisja języków obcych  

 do 30   września Zajęcia integracyjne w  klasach pierwszych  i  czwartych wychowawcy oraz pedagodzy i psycholodzy, 

PPP nr 4 

 

do 30 września Trening zachowania na wypadek ataku terrorystycznego oraz próbna 

ewakuacja na wypadek pożaru. 

J. Nawrot  

                                                                               PAŹDZIERNIK 

 

1-11  października  Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” – sadzenie cebulek kwiatów 

wokół szkoły. 

 nauczyciele przyrody, biologii, wychowawcy 

świetlicy    

 

 

1 – 4 października 

 

           Apele porządkowe  -  w uzgodnieniu z wychowawcami klas ; 

 Wychowanie do WARTOSCI  (bajka „Mała gąsienica” – różne formy 

prezentacji - wyróżnienie uczniów wskazanych przez wychowawców  -                

                          „Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie!!!  

Wyznaczenie w klasach „Cichych przyjaciół” – po przeszkoleniu uczniów 

przez psychologów szkolnych (znaczek „cichy przyjaciel”). 

pedagodzy, psycholodzy – we współpracy  

z wychowawcami (zamówienie naklejek ) 
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11-18 października Wizyta nauczycieli ze szkół angielskich     - Tydzień Erasmus + Koordynują:  M.Bednarkiewicz, 

A.Dzierżanowska-Słowik, P.Kuśmierek 

 

październik Odsłonięcie pomnika lotników  Samorząd Szkolny, Poczet Sztandarowy, harcerze  

14 października   Moja  klasa  jest „ok.” – zajęcia integracyjne 

 

Otrzęsiny czwartoklasistów 

Pasowanie na Ucznia  Szkoły Orlińskiego  

8.30 – klasy 1 a, b, c                   11.00 - klasy 1d,e,f 

pedagog, psycholog ,nauczyciele i wychowawcy   

2-3 i 5-7 

wychowawcy klas czwartych 

wychowawcy  klas pierwszych 

 

14 października 16.00 –  spotkanie pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor , wicedyrektorzy, przewodniczący komisji  

15 – 18 października Trzymaj się prosto – jak dbać o kręgosłup w szkole ? nauczyciele w-fu   

do 15 października Złożenie wniosków   o dofinansowanie doskonalenia  na rok  2020. wszyscy nauczyciele  

15 –  18 października Rocznica wyboru JP II na papieża nauczyciele religii  

 22 października  spotkania  szkoleniowe      liderzy wdn , B. Rotte  

26 październik   W mojej klasie  - IT w edukacji   – konferencja dla nauczycieli  M. Kapuśniak  

28 -30  października Odwiedziny przedstawicieli uczniów klas czwartych na grobie Patrona wychowawcy klas czwartych  
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                                                                         LISTOPAD 

 

                           Spotkania  nauczycieli   i   wychowawców  z rodzicami  –  przekazywanie informacji  o postępach i trudnościach      

5  listopada        15.30 - 17.30        dla rodziców uczniów klas IV-VII wychowawcy ,nauczyciele, D. Skibin , T. Świrska  

6   listopada      15.30 - 17.30 

( lekcje skrócone) 

      dla rodziców uczniów klas I-III wychowawcy, nauczyciele, J. Skotnicka  

8   listopada      Rocznica Odzyskania Niepodległości   koordynatorzy komisji  kl. 1-3 ,  nauczyciele historii 

wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem 

 

15  listopada  Międzynarodowy Dzień Tolerancji pedagodzy i psycholodzy   

18 - 22   listopada Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem:  
„Obudźmy się , to ostatni dzwonek dla klimatu!!” 

nauczyciele przyrody, biologii, chemii, nauczyciele 

kl.1-3, wychowawcy świetlicy 

 

21  listopada   Dzień Życzliwości i Pozdrowień   Wolontariat, Samorząd Szkolny, biblioteka  

22  listopada Dzień Wrocławskich Krasnali            wychowawcy świetlicy  

25  - 29 listopada           Apele porządkowe – wychowanie do wartości           

   „Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”  -  wyróżnienie uczniów 

wskazanych przez wychowawców    

pedagodzy, psycholodzy , wychowawcy  

26  listopada  rada szkoleniowa   Liderzy wdn-u, B. Rotte  
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                                                                           GRUDZIEŃ 

 

2 grudnia Listy do rodziców – informacja  o terminie wystawienia prognozowanych 

ocen, zaproszenie na konsultacje, informacja o bieżących sprawach 

szkoły/klasy. 

wychowawcy klas,  wicedyrektorzy -  zgodnie  

z nadzorem 

 

3  grudnia  - kl. 1 - 3  

5 grudnia  -  kl. 4-7 

Omówienie efektów pracy z danym zespołem,   planowanie, modyfikowanie 

procesów edukacyjnych, prognozowanie wyników klasyfikacji – spotkania 

prognozujące klasyfikację. 

wicedyrektorzy  - zgodnie z nadzorem   

6  grudnia Mikołaj w szkole wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy  

9  grudnia Wystawienie ocen prognozowanych  – poinformowanie uczniów i rodziców 

zgodnie ze statutem.  

nauczyciele  

  Spotkania z rodzicami  - na tydzień przed terminem konsultacji  wysłanie zaproszeń do  rodziców ,  zebranie informacji, którzy rodzice  zechcą skorzystać z konsultacji  

 ( zaproszenie rodziców na konkretną godzinę).  W holu kiermasz świąteczny  - nauczyciele techniki, świetlicy, plastyki  ,wolontariat .  

 

10   grudnia   ( 15.30  do 17.30 )   

 

  Klasy 4-7  wychowawcy, nauczyciele, D. Skibin ,T. Świrska  

11 grudnia  ( 15.30  do 17.30 )   

 lekcje skrócone 

  Klasy 1-3   

 

wychowawcy, nauczyciele, J.Skotnicka, J.Bejmowicz  

16 -20   grudnia  Śpiewanie kolęd  w szkole   nauczyciele religii, komisja języków obcych   
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20  grudnia  Wdzięczność, życzliwość, szacunek –  projekt  „Razem przy jednym stole…”- 

„Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”  -  wyróżnienie uczniów 

wskazanych przez wychowawców    

wychowawcy klas , wicedyrektorzy, pedagodzy, 

psycholodzy, B. Rotte 

 

grudzień   AKCJE  CHARYTATYWNE  „Dar Serca”  Wolontariat 

 

 

                                                                           STYCZEŃ 

 

  10 stycznia Wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców –zgodnie ze 

statutem.  

nauczyciele, wychowawcy  

11 stycznia Krótkie listy do rodziców - zakończenie I semestru -  zaproszenie na 

spotkanie  28 i 29 stycznia.   

wychowawcy, wicedyrektorzy  

 21  stycznia   rada klasyfikacyjna B. Rotte  

28  stycznia , godz. 17.00 

     (lekcje skrócone) 

Zebrania z rodzicami : klasy 1 a, b, c,  klasy 2 a, b, c, d,  klasy 3, klasy  4,   

klasy 5 

D. Skibin , J. Skotnicka  

29  stycznia , godz. 17.00   

   (lekcje skrócone) 

Zebrania z rodzicami : klasy 1 d, e, f , klasa 2 e, klasy 6  , klasy 7   T. Świrska, Rotte  

styczeń Dzień  Babci i Dziadka  wychowawcy klas  
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                                                                                    LUTY 

 

 3-6  lutego   

- zabawy  karnawałowe kl. I – IV  oraz 

dyskoteka dla klas 5 -7 

3  lutego od  15.00 do 17.00 – klasy pierwsze  

4 lutego od 15.00-17.00 – klasy drugie 

5 lutego od 15.00-17.00 – klasy trzecie i czwarte 

6 lutego  dyskoteka dla chętnych uczniów z   klas 5-7  od  16.00 do  18.00 

Rada Rodziców, Samorząd Szkolny, wychowawcy 

klas , wychowawcy grup świetlicowych ,   

D. Skibin , J. Skotnicka, T. Świrska 

 

 3-7 lutego    Apele porządkowe – wychowanie do wartości 
„Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie” - wyróżnienie uczniów 
wskazanych przez wychowawców  

Pedagodzy,  psycholodzy  we  współpracy  

z wychowawcami  

 

 10 - 23 lutego   ferie zimowe   

20 lutego Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp bhp –p. J. Nawrot, J. M. Bednarkiewicz  

25  lutego  Rada plenarna – informacja  o pełnionym nadzorze, 

podsumowanie pracy w I semestrze. 

B. Rotte  

                                                                         MARZEC 

 

8 marca Dzień Dziewczynek wychowawcy klas  

9 – 12 marca Zaproszenie przedszkolaków do szkoły, lekcje otwarte wychowawcy klas trzecich,  J. Skotnicka  

10 marca rada szkoleniowa Liderzy wdn, B. Rotte  
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do 13 marca Wysłanie listów do rodziców  - omówienie bieżących spraw w klasie, 

zaproszenie na spotkania z wychowawcą i nauczycielami 

wychowawcy, wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem  

14 marca  (sobota) Dzień Otwarty Szkoły  ( 10.00 - 13.00) wszyscy pracownicy szkoły  

20 - 27 marca  Program Erasmus+   , projekt MIND - wizyta w szkołach partnerskich Zespół Erasmus+, koordynują ; M. Bednarkiewicz,  

A. Dzierżanowska-Słowik, P. Kuśmierek 

 

21 marca – 17 kwietnia „Godzina dla Ziemi”  oraz  „Dzień Ziemi” nauczyciele przyrody , geografii, biologii,  

21 marca  Powitanie Wiosny   - „Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”  -  

wyróżnienie uczniów wskazanych przez wychowawców    

Samorząd Szkolny, pedagodzy, psycholodzy  

                                                                    Spotkania  wychowawców i nauczycieli  z rodzicami  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

24 marca - 15.30 - 17.30 Klasy 4-7 wychowawcy, nauczyciele, D. Skibin T. Świrska  

25 marca - 15.30 – 17.30 

 (lekcje skrócone) 

klasy 1-3 wychowawcy, nauczyciele, J. Skotnicka,  

J. Bejmowicz 

 

                                                                                    KWIECIEŃ 

 

9 - 14 kwietnia przerwa świąteczna   

15  kwietnia  Międzynarodowy Dzień Ziemi nauczyciele przyrody   
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21  kwietnia rada szkoleniowa Liderzy wdn , B. Rotte  

25 kwietnia Światowy Dzień Książki nauczyciele biblioteki  

28  kwietnia  - kl. 4-7 

29 kwietnia – kl.1-3 

Spotkania  prognozujące klasyfikację, omówienie sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej w poszczególnych klasach, wspólne uzgodnienia  nauczycieli 

uczących w oddziale klasowym – modyfikowanie procesów edukacyjnych. 

wicedyrektorzy – zgodnie z nadzorem  

30 kwietnia                Święto   Uchwalenia  Konstytucji   3 maja  „Twoja wytrwałość 

zasługuje na uznanie”  -  wyróżnienie uczniów wskazanych przez 

wychowawców    

E. Rakoczy  , R. Krzemień, pedagodzy, psycholodzy  

                                                                     MAJ 

 

7 maja             Finał Konkursu Ekologicznego zespół odpowiedzialny za organizację konkursu  

8 maja Wystawienie ocen prognozowanych – poinformowanie  o ocenach uczniów 

 i rodziców – zgodnie ze statutem.  

nauczyciele, wychowawcy  

10 maja  Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwego Handlu K. Fingas, B. Rejek, M. Kapuśniak  

 Konsultacje  nauczycieli  i wychowawców dla rodziców      

12 maja   - 15.30 -17.30 Klasy 4 - 7 wychowawcy, nauczyciele , T. Świrska D. Skibin  

 13 maja - 15.30 -17.30  Klasy 1 - 3 wychowawcy, nauczyciele , J. Skotnicka,   
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 ( lekcje skrócone)      J. Bejmowicz 

30 maja Dzień  Bociana  Białego świetlica  

 maj Próbna ewakuacja J. Nawrot – Inspektor bhp  

maj „Twoja wytrwałość zasługuje na uznanie”  -  wyróżnienie uczniów 

wskazanych przez wychowawców    

Pedagodzy, psycholodzy  

 maj  wyjazdy na wycieczki   - zgodnie z regulaminem wycieczek -  uzgodnienie 

  z rodzicami   

wychowawcy, rodzice  

 

                                                                        CZERWIEC 

 

8 czerwca Wystawienie ocen  – poinformowanie uczniów i rodziców – zgodnie  

ze statutem. 

wychowawcy klas , nauczyciele  

16 czerwca rada klasyfikacyjna B. Rotte  

17  czerwca Spotkanie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych  J. Skotnicka, J. Bejmowicz , A. Paruszewska-Gamrot  

18 czerwca Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich : 

 Jak przygotować dziecko  do nauki w klasie czwartej? 

D. Skibin, J. Barsznica-Kalinowska, D. Nowicka-Sójka   

 22 - 25 czerwca Apele porządkowe  omówienie zasad zachowania podczas wakacji. 

 Rozdanie nagród dla zwycięzców konkursów . 

wicedyrektorzy, koordynatorzy poszczególnych 

pionów, pedagodzy 
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26  czerwca - zakończenie roku szkolnego  

2019/2020 

  godz.  8.00      -    klasy 1 a, b, c     i    2 a, b, c, d, e 

  godz. 9.00      -     klasy  4 i  5  

  godz. 10.30    -     klasy  1 d, e, f,  kl. 3 a, b, c, d, e 

  godz.   11.30  -    klasy  6  i 7  

program artystyczny   - klasy 1 i 2 (J. Skotnicka) 

program artystyczny  -  klasy 4 i 5 (D. Skibin) 

program artystyczny – klasy 1 i 3 (J. Skotnicka) 

program artystyczny  - klasy 6 i 7 (T. Świrska) 

 

29  czerwca  Sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy 

dydaktycznych. 

Wszyscy nauczyciele  

30  czerwca  godz. 9.00  

 

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szk. 2019/2020,  

wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

 B. Rotte  

 

 Apele dla klas I-III  i  IV – VII  odgrywają ważną role w systemie wychowawczym szkoły  - prowadzone  przez  uczniów pod opieką pedagogów   

oraz  wychowawców klas  – możliwość pokazania uzdolnień, pasji i wytrwałych starań uczniów, promowanie wartości, pozytywnych zachowań, 

świętowanie uroczystości. 

     Konkursy  organizowane są po lekcjach  -  z wyjątkiem konkursów zewnętrznych , gdzie godzina jest określona przez organizatora.  

    Wyjścia , wycieczki  należy zaplanować na początku roku szkolnego uwzględniając realizację podstawy programowej  –  każdą wycieczkę, wyjście należy 

uzgodnić z bezpośrednim przełożonym . 

 W trosce o bezpieczeństwo -  pracownicy  szkoły posiadają  identyfikator.  Identyfikator nauczycieli oraz pracowników szkoły służy jednocześnie do 

monitorowania  wejść i wyjść. Pracownik szkoły każdorazowo przy wejściu do szkoły  i wyjściu ze szkoły przykłada kartę  do czytnika zaznaczając wejście  

lub wyjście. 

 Rodzice   otrzymują   od wychowawców  podczas zebrań  karty identyfikujące  wejście do szkoły, jak również opuszczenie szkoły. Rodzice zobowiązani są  

każdorazowo  przed  wejściem  do  szkoły  przyłożyć kartę do czytnika przy portierni , również przed wyjściem ze szkoły przyłożyć kartę do czytnika  

na drzwiach wyjściowych. 
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 Uczniowie pozostawiają  zmienne obuwie w szatni w podpisanym worku z materiału – wychowawcy sprawdzają porządek w szatni swojej klasy, 

wychowawcy  systematycznie prowadzą kontrolę w szatni swojej klasy , pedagodzy prowadzą monitoring w szatniach. 

                           Pomimo różnorodności stanowimy dużą , zintegrowaną  społeczność szkolną, w symboliczny sposób uczymy się szacunku i tolerancji dla innych - 

piątek jest  dniem  integracji zespołów klasowych oraz integracji społeczności szkolnej – w piątek  uczniowie   przychodzą w koszulkach – wyróżniających klasę.      
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                                                                                            Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole   : 
                                                         Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego - Barbara Rotte 
 

 wicedyrektor  
klas 1-3 
 J. Skotnicka 

 kierownik świetlicy 
    J. Bejmowicz 

wicedyrektor kl.  
 4-5 
  D. Skibin 

wicedyrektor  
kl.6-7 
       T. Świrska 

kierownik 
gospodarczy 
G. Szymański 

główny  specjalista  
ds. kadr 
A.Nowosielska 

 asystent 
dyrektora do 
spraw pomocy  p-
p   
R. Barsznica - 
Kalinowska 

 wychowawcy klas 1 
-  koordynator  
B.Holzhausen (6) 

wychowawcy klas 1  
koordynator 
J.Karpińska (6) 
 

wychowawcy klas  4 
koordynator   
K.Kowalczuk(3) 
 

wychowawcy klas 6 
koordynator   
M.Palica (9) 

pracownicy  
obsług 

referent 
K. Zielińska-Motyka 

                                                                                                                                                                                                                                                  
pedagog  klas 1-4 
A.Paruszewska 
Gamrot 

 Wychowawcy kl.2     
koordynator  
A.Zasańska (5) 
 

wychowawcy klas 2 
koordynator  
K.Pietrowska (5) 

wychowawcy klas 5 
koordynator (8) 
M.Sztuba 

Wychowawcy klas  7 
koordynator  
 J.Pietruszewska (2) 
 

A. Zajączkowski – 
główny informatyk  

 psycholog  klas 1-4 
M. Cwynar 
 

 Wychowawcy kl.3    
koordynator  
K.Kwasigroch (5) 

wychowawcy klas 3 i 4 
koordynator 
D.Olenderek  (7) 

komisja 
humanistyczna 
koordynator 
E. Cichocki 

komisja  matematyków 
koordynator 
M. Niedziela 

M. Mielczarek 
- informatyk 

 psycholog  klas 5-7 
D. Nowicka-Sójka 

Lider WDN –kl.1-3 
E.Podsiadło 

Lider WDN – 
A.Niewiadomska 

komisja 
nauczycieli  
w-fu  
koordynator 
M.Kireńczuk 

komisji nauczycieli 
przedmiotów artystycznych 
koordynator 
D.Szałata 

B. Brzozowski 
- informatyk 

 nauczyciele  
wspomagający 
P. Drążek 
D. Świrska 
K. Świątek 

  
Kierownik świetlicy 
J.Bejmowicz 

 komisji nauczycieli 
religii  
koordynator 
M.Aszkielowicz 

 komisja językowa 
koordynator 
P.Kuśmierek 

  logopeda-
terapeuta 
J. Dominik 

Koordynator 
promocji szkoły –  

 Biblioteka 
A. Rodak 

komisja przyrodnicza 
koordynator 

 
 

 pomoc 
nauczyciela: 
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A. Człapińska A. Grochala-Kopeć R. Lenart 
 

E. Dołęga 
W. Jachna 
M. Czapnik 
A. Sowula 
A. Posiłek 

R. Krzemień  -  informatyk 
 

wicedyrektor –
rozliczający 
godziny 

starszy specjalista  -  E. Czachara  
 

B. Rotte 

specjalista ds. uczniowskich  - A. Klim  B. Rotte 

starszy sekretarz   - G. Boczek   B. Rotte 

Inspektor bhp – J. Nawrot  
 

B. Rotte 

Dziennik Librus –A. Jakubowska , B. Brzozowski, A. Zajączkowski 
 

J. Skotnicka,  

T. Świrska,  

D. Skibin 

Plan lekcji, plan dyżurów, – D. Skibin, M. Krawczyk 
 

B. Rotte 

system oceniania ucznia , zmiany w statucie – M. Krawczyk,  R. Lenart, M. Bednarkiewicz  (4-7), D. Mroczek, R. Sosulska (1-3) 
 

B. Rotte 

Erasmus +  - realizacja projektu „MIND – motywacja, indywidualizacja, dostosowanie wymagań” - M. Bednarkiewicz 
 

B. Rotte 

Poczet Sztandarowy - K. Zagórska   , R. Jakubowski 
 

B. Rotte 

Opiekunowie  Samorządu , Liga Klas – T. Sienkiewicz ,  E. Zmidzińska B. Rotte 
 

Koordynator   IT - M. Kapuśniak 
 

B. Rotte 
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                                                                                      Koordynatorzy oceniania kształtującego : 

Kl. 1-3     A. Zasańska,    R. Sosulska 
 

J. Skotnicka 

kl. 4 -       P. Kuśmierek 
 

D. Skibin 

Kl. 5 –     K. Uchwał-Kalka 
 

D. Skkibin 

kl. 6 -7    A. Dzierżanowska –Słowik 
 

T. Świrska 

Koordynator lekcji twórczości – kl. 1-7     E. Cichocki 
 

B.Rotte 

Koordynatorzy szkolnego  programu wycieczek    R. Lenart  (4-7) , B. Wyporkiewicz (1-3) B.Rotte 

 

Zespół kierowniczy:  B. Rotte, T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka, G. Szymański, J. Bejmowicz , R. Barsznica-Kalinowska   

                                                       –  spotkania poniedziałki  godz. 11.00 – odpowiada dyrektor 

Spotkania komisji przedmiotowych - raz w miesiącu  - odpowiada koordynator komisji  
 
 Spotkania  przewodniczących komisji   –   poniedziałek  – za powiadomienie odpowiadają wicedyrektorzy – 6 godzina lekcyjna (12.45) .   
 
 
 Rola i zadania koordynatora zespołu i komisji:   

 organizuje systematyczne spotkania komisji,  

 prowadzi dokumentację (plany, sprawozdania, protokoły  ze spotkań),  

 przekazuje informacje ze spotkań z wicedyrektorem i dyrektorem, 

 koordynuje realizację planu pracy komisji, 

 planuje lekcje otwarte, lekcje pokazowe, dzielenie się wiedzą w ramach komisji.  
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Zespół wychowawców: koordynator Nadzorujący pracę:  

grupy świetlicowe   Kl. I – M. Kurek 

Kl. II  – K. Pietrowska 

Kl. III – IV –M. Pawlina 

 

J. Bejmowicz  

klasy pierwsze B. Holzhausen    J. Skotnicka 

klasy  drugie A. Zasańska  J. Skotnicka 

 klasy trzecie  K. Kwasigroch  J. Skotnicka  

klasy czwarte   K. Kowalczuk  D. Skibin 

 klasy piąte  M. Sztuba  D. Skibin 

klasy  szóste  M. Palica   T. Świrska 

Klasy  siódme J. Pietruszewska T. Świrska 

 komisje przedmiotowe RP:  
 

Nazwa komisji        Skład zespołu Koordynator   Nadzorujący pracę: 

humanistyczna   nauczyciele  j. polskiego, historii E. Cichocki D. Skibin 

języków  obcych nauczyciele j. obcych P. Kuśmierek T. Świrska  
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matematyczna nauczyciele matematyki, fizyki M. Niedziela T. Świrska. 

sportowa  nauczyciele w-fu M. Kireńczuk D. Skibin 

przedmiotów artystycznych nauczyciele techniki, informatyki, plastyki, 

muzyki  

D. Szałata T. Świrska 

przyrodnicza nauczyciele przyrody ,geografii, biologii, 

chemii 

R. Lenart T. Świrska 

nauczycieli religii nauczyciele religii M .Aszkiełowicz D. Skibin 

edukacja wczesnoszkolna 

 

wychowawcy klas pierwszych B. Holzhausen 

 

J. Skotnicka 

 

 wychowawcy klas drugich A. Zasańska  

wychowawcy klas trzecich K. Kwasigroch 

 

 zespoły zadaniowe RP:  
 

Nazwa zespołu: 

 

Skład zespołu: Koordynator zespołu: Nadzorujący pracę : 

Zespół  ds. organizacji 

pomocy psychologiczno -

pedagogicznej oraz spraw 

A. Paruszewska-Gamrot, M. Cwynar, 

 D. Nowicka-Sójka, R. Barsznica -

Kalinowska , J. Dominik ,  P. Drążek, 

R. Barsznica - Kalinowska  

 

B. Rotte 
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opiekuńczo-wychowawczych  D. Świrska, K. Świątek   

Liderzy   Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Nauczycieli 

 E. Podsiadło(1 – 3)  , M. Kapuśniak ,K. Cichocka  (4-7 ), A. Niewiadomska  

(świetlica) –  diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,  

organizowanie w szkole dzielenia się wiedzą   i  doświadczeniem, organizowanie 

szkoleń w ramach zespołów nauczycielskich.  

Wicedyrektorzy –

zgodnie z rejonem 

Zespól  ds. szkolnego 

oceniania – zmiany w WZO.  

Przygotowywane projekty 

zmian w statucie szkoły .  

M. Krawczyk, R. Lenart, 

 M. Bednarkiewicz 

R. Sosulska,  D. Mroczek  

M. Krawczyk 

 

 

B. Rotte 

Zespół ds. promocji zdrowia E. Jeziorek   , A. Lech-  zbierają od koordynatorów zespołów kl.1-3 zadania 

zaplanowane do realizacji na rok szk.2019/20  i opracowują program z podziałem 

na klasy I-III  (zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynuje realizację 

M. Durlak , K. Zagórska, R. Jakubowski -  zbierają od koordynatorów zespołów 

kl.4 - 7 zadania na rok szk.2019/20  i opracowują program z podziałem na klasy 

IV-VII  (zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynują realizację 

J. Skotnicka,  

J. Bejmowicz 

 

D. Skibin, 

T.Świrska 

Zespół ds. rozpoznawania 

promowania  i wspierania 

rozwoju uzdolnień  

 wychowawcy  klas  oraz pedagodzy 

 i psycholodzy  

 

R. Sosulska,  B.Rejek , A.Zasańska, 

K.Pietrowska ,B.Holzhausen , 

J.Karpińska , J.Graczyk, Ochrombel, 

A.Paruszewska-Gamrot, M.Cwynar 

J.Skotnicka 

J.Bejmowicz 
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 M. Gumienna , E. Cichocki    

M. Krawczyk . R. Lenart ,  

P. Mazurkiewicz, E. Żmidzińska ,  E. 

Sagan, K.Cichocka , D.Nowicka-Sójka, 

R.Barsznica-Kalinowska 

- zespół  informuje społeczność szkolną  

o sukcesach uczniów organizując 

wystawy, pokazy, wernisaże - (tablica, 

strona internetowa), koordynatorzy 

zbierają dokumentację  w tym zakresie – 

dyplomy, zdjęcia, notatki prasowe itp, 

przeprowadzają wybory prymusa,  na 

wniosek nauczycieli wybierają uczniów 

do wyróżnienia medalem.  

D.Skibin  

T.Świrska 

Zespoły ds. diagnoz 

wewnętrznych  - 

monitorowanie i analizowanie 

osiągnięć uczniów 

 

A. Skoropada,    

K. Kwasigroch,  A. Zasańska  

 

 

-  opracowanie planu diagnoz dla klas 1-3 

przeprowadzanie, analiza wyników pod 

kątem przyrostu wiedzy i umiejętności, 

wdrażanie wniosków, działania 

naprawcze 

J.Skotnicka 
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T .Sienkiewicz ,E. Rakoczy, 

M. Niedziela,  R. Lenart , B. Hucaluk-

Pacek , K. Kowalczuk, M. Krawczyk 

J. Pietruszewska, V. Szewczyk  

 - opracowanie planu badania osiągnięć 

uczniów na poziomie klas IV-VIII 

organizacja diagnoz, dokumentowanie, 

zamieszczanie wyników, przedstawianie 

wniosków, działania naprawcze. 

 

D. Skibin  

T. Świrska  

Zespół opracowujący szkolny 

system doradztwa 

zawodowego oraz program 

doradztwa na rok szkolny 

2019/2020 

wychowawcy klas  4-7  i nauczyciele 

 wychowawcy klas 1-3  

A. Rzeźwicka, D. Nowicka - Sójka  ,  

R. Barsznicaa-Kalinowska, 

 A. Paruszewska-Gamrot, M. Cwynar,  

J. Dominik  

B. Rotte 

Zespół ds. promocji szkoły 

 

 

A. Człapińska, A. Rodak , D. Szałata,  

 D. Olenderek , B. Brzozowski ,  

M. Kapuśniak, E. Jeziorek,    

A. Grochala-Kopeć, M. Mielczarek 

A. Człapińska (promowanie szkoły,   

systematyczna analiza informacji 

zamieszczanych na stronie – zgodność   

z kalendarzem imprez i uroczystości ) 

J. Skotnicka 

Zespół odpowiedzialny za 

organizację  

XIII  Międzynarodowego 

Konkursu Ekologicznego 

M. Pawlina,   L. Cichal,  M. Gumienna 

E. Rakoczy,  J. Pietruszewska,    

A. Zasańska, K. Kwasigroch,   

E. Żmidzińska,  D. Olenderek, 

B. Wyporkiewicz, M. Krawczyk,  

M. Kurek, B. Rejek,  J. Bejmowicz,  

M. Pawlina J. Skotnicka 
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E. Jeziorek, A. Grochala-Kopeć 

 ERASMUS +   

(zespół  realizujący projekt MIND oraz koordynujący współpracę 

ze szkołami partnerskimi) 

 

M. Bednarkiewicz   B. Rotte 

M.  Bednarkiewicz ,   A. Dzierżanowska – Słowik ,   P. Kuśmierek , Monika Kapuśniak,  Joanna Filipkowska,  Dagmara Nowicka - Sójka, 

Małgorzata Niedziela, Ewa Rakoczy , Anna Puszczewicz, Barbara Rejek , Magda Sztuba, Paweł Mazurkiewicz,  R. Barsznica – Kalinowska,  

Dorota Bodkowska,  Danuta Rajskitel,   Eryk Cichocki,  Joanna Pietruszewska,  Agnieszka Zasańska . 

             

 Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020: 

 
Zadanie  Osoby odpowiedzialne Nadzorujący pracę 

Administrator dziennika elektronicznego Librus 

Synergia 

 A. Zajączkowski  - główny administrator (kontakt z przedst. Librus-

Synergia) , obsługa techniczna dziennika, wsparcie merytoryczne 

nauczycieli klas 1-3 ;  B. Brzozowski – obsługa techniczna , monitoring 

systematyczności zapisów w dziennikach kl.1-7;  

A. Jakubowska  - wsparcie merytoryczne nauczycieli kl.4-7 

D. Skibin ,  T. Świrska,  

J. Skotnicka 

Drużyna  „Fair Trade” B. Rejek , K. Fingas , M. Kapuśniak B. Rotte 

Opracowanie  oraz  ewaluacja Programu D. Nowicka –Sójka,  R. Barsznica – Kalinowska ,   

A. Paruszewska-Gamrot, M. Cwynar 

B. Rotte 
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Wychowawczo -  Profilaktycznego   2019/2020. 

Opieka nad Samorządem Szkolnym   T. Sienkiewicz,  E. Żmidzińska B. Rotte 

Opieka nad   Pocztem Sztandarowym R. Jakubowski, K. Zagórska  B. Rotte 

Szkolne Koło Pomocy Misjom M. Aszkiełowicz,  K. Walkowia , K. Wojtowicz, ks. Ł. Ulas 
 

B. Rotte 

SKO – współpraca z Bankiem PKO  –  nauka 

oszczędzania. 

P. Furmanek - Jankowska J. Skotnicka 

Klub Szkół UNICEF J.  Dominik , J. Bejmowicz,  A. Zasańska, J. Karpińska, J. Graczyk J. Skotnicka 

Gazetka  Szkolna  „Ikarek”  A. Rodak , A. Grochala-Kopeć  B. Rotte 

Gazetka  Szkolna - elektroniczna  M. Mielczarek, B. Brzozowski, A. Zajączkowski B. Rotte 

Strona Internetowa Szkoły  M. Mielczarek, B. Brzozowski, A. Zajączkowski B. Rotte 

Protokoły Rad Pedagogicznych  nauczyciele w kolejności alfabetycznej B. Rotte 

Konkurs „zDolny Ślązak” E. Cichocki , A .Jakubowska, K. Fingas, V. Szewczyk T. Świrska 

Program „Edukacja Lotnicza” Kl. I– D. Mroczek, Kl. II –  D. Bodkowska   , Kl. III–  R. Sosulska ,  

Kl. IV-VII – E. Żmidzińska, A. Rodak 

B. Rotte 

Projekt „Liga Klas”  T.  Sienkiewicz, E. Żmidzińska B. Rotte 
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Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły 

i aneksy do arkusza. 

T. Świrska   B. Rotte 

Zmiany w planie lekcji  i planie dyżurów D. Skibin, M.  Krawczyk  B. Rotte 

Plan pracy  świetlicy  J. Bejmowicz B. Rotte 

Plan zajęć pozalekcyjnych J. Skotnicka - kl. 1-3 , D. Skibin - 4-5, T. Świrska - 6-7 B. Rotte 

Zastępstwa  za  nieobecnych  nauczycieli  p. T.  Świrska – organizacja i rozliczenie – IX-XI 

p. D. Skibin – organizacja i rozliczenie – XII -III 

p. J. Skotnicka – organizacja i rozliczenie – IV-VI  

p. J. Bejmowicz –organizacja zastępstw -świetlica 

B. Rotte 

Kalendarz konkursów i  imprez na rok  

szkolny  2019/20 

1) świetlica – koordynatorzy pionów 

2) klasy 1-3 – koordynatorzy zespołów 

3) klasy IV-V - M. Mielczarek  

 4) klasy VI-VII –B. Brzozowski  

J. Bejmowicz 

J.  Skotnicka 

D. Skibin 

T. Świrska 

Marsze na orientację E.Sagan,  M. Niedziela, K. Kowalczuk, K. Cichocka B. Rotte 

„OK. zeszyt” A. Zasańska, M. Bednarkiewicz, R. Sosulska, J. Pietruszewska,  

A. Człapińska 

B. Rotte 
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Przygotowanie zeszytów  informacyjnych 

 na rok szk. 2019/2020  

M. Mielczarek, B. Brzozowski, R. Krzemień   

- klasy I-III  - koordynuje J. Skotnicka 

klasy IV-VII – koordynuje D. Skibin 

B. Rotte 

Koordynowanie drukowania świadectw A. Zajączkowski B. Rotte 

    

 Działalność  dydaktyczna:  

 Szkolny Zestaw Programów  Nauczania – załącznik nr 4. 
  Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr 5.                        
 Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów - załącznik nr 6. 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 7 

 Programy własne i innowacje  realizowane w roku szkolnym 2019/20– załącznik nr 8 

 
 

Działania wychowawczo - opiekuńcze,  profilaktyka: 

 Plany wychowawczo - profilaktyczne  klas  –  w teczkach wychowawców klas. 

 Plan pedagogizacji w ramach „Szkoły Rodzica”   – załącznik nr 9 . 

 Plany pracy zespołów ds. promocji zdrowia - załącznik nr 10. 

 Kalendarz konkursów i imprez szkolnych w roku szkolnym 2019/20 - załącznik nr 11. 

 Plan pracy świetlicy -  załącznik nr 12. 

 Plan pracy biblioteki - załącznik nr 13 

 Plan pracy pedagoga klas I-IV -  załącznik nr 14. 

 Plan pracy pedagoga klas V-VII – załącznik nr 15 

 Plan pracy psychologa kl. I -IV -załącznik nr 16   

 Plan pracy psychologa  kl. V-VII  – załącznik nr  17. 
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 Plan pracy logopedy/terapeuty – załącznik nr 18 

 Plan pracy  Samorządu Szkolnego - załącznik nr 19. 

 Plan pracy szkolnego wolontariatu – załącznik nr 20. 

 Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 21. 
       
 
                                                      
 
 
           
 
  Plan pracy zaopiniowany    przez  Radę Szkoły  w dniu 9 .09 .2019 r. ,  przyjęty do realizacji  na posiedzeniu  Rady Pedagogiczne    w   dniu  10.09.2019 r.   
 


