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„W małym mieście perskim, za czasów wielkiego króla Selciuka, żyła pewna wdowa, która miała tylko jednego syna. Gdy poczuła, że kooczy się jej
ziemska wędrówka, wezwała swego syna i powiedziała do niego: Życie nasze było trudne, gdyż jesteśmy biedni, ale powierzam tobie wielkie bogactwo:
tę oto księgę. Otrzymałam ją od mego ojca, zawiera wszystkie wskazówki niezbędne, aby dojśd do ogromnego skarbu. Ja nie miałam nigdy dośd sił, ani czasu,
by ją przeczytad, teraz powierzam ją tobie. Stosuj się do jej wskazówek, a staniesz się bardzo bogaty. Syn, przezwyciężywszy głęboki smutek po stracie matki,
zaczął czytad tę grubą, starą księgę, którą rozpoczynały następujące słowa: „Aby dojśd do skarbu, czytaj stronę po stronie. Jeżeli przejdziesz od razu do
koocowych wniosków, księga zniknie w czarodziejski sposób i nie będziesz mógł osiągnąd skarbu”. Następnie były opisane wielkie bogactwa zgromadzone
w wielkiej krainie i bardzo dobrze strzeżone w pewnej jaskini. Niestety po pierwszych stronach tekstu perskiego, następował tekst w języku arabskim.
Młodzieniec, który już widział siebie w roli bogacza, w żaden sposób nie mógł narażad się na to, by przygodny tłumacz zawładnął skarbem, przekazawszy mu
jedynie fałszywe informacje. Sam zaczął z zapałem studiowad język arabski. Po pewnym czasie mógł już przeczytad tekst. Ale oto po kilku stronach natknął się
na tekst napisany po chiosku, a potem jeszcze w innych językach, które młodzieniec z wielkim zapałem zaczął poznawad. W tym czasie, aby utrzymad się,
wykorzystał doskonałą znajomośd języków i wkrótce zasłynął w stolicy jako jeden z najlepszych tłumaczy. Dzięki temu przestał byd biedny. Po wielu stronach
napisanych w różnych językach, w książce znalazły się jeszcze wskazówki, jak administrowad skarbem, gdy się go osiągnie. Młodzieniec chętnie zapoznał się
z ekonomią, rachunkowością oraz zasadami wyceny szlachetnych metali i kamieni, dóbr ruchomych i nieruchomości, aby nie zostad oszukanym, gdy posiądzie
skarb. Wykorzystywał też przyswojone sobie wiadomości, aby zapewnid sobie lepszy poziom życia, a jego sława poligloty i zdolnego ekonomisty dotarły aż
na zamek króla. Król rozkazał przyjąd go do zespołu swych doradców. Początkowo powierzał mu drobne zadania, a potem, gdy poznał go lepiej, zlecał mu
trudne i delikatne misje, wreszcie mianował go generalnym administratorem imperium. Młodzieniec nie zapomniał o kontynuowaniu lektury swej książki,
która wprowadziła go również w tajniki budowy wielkiego mostu oraz wyciągów i maszyn potrzebnych, by dostad się do dna jaskini. Mówiła o tym, jak
otworzyd kamienne drzwi, jak usuwad wielkie głazy, wypełniające wąwozy i zapadliska, aby wyrównad drogę i o innych podobnych sprawach. Nie chcąc
powierzyd nikomu swej tajemnicy i nie pozwalając pomagad sobie – syn wdowy, który stał się wkrótce człowiekiem wszechstronnie wykształconym i ogólnie
szanowanym, zapoznał się z inżynierią i urbanistyką tak dobrze, że król doceniając jego umiejętności i kulturę, mianował go ministrem i nadwornym
architektem, a później – premierem. Nie było w królestwie drugiego człowieka tak wykształconego i obeznanego we wszystkich naukach, jak ów czytelnik
„księgi skarbu”. W dniu, w którym zaślubił córkę króla, młodzieniec dotarł do ostatniej strony księgi. Z bijącym sercem chwycił brzeg ostatniej strony, wreszcie
miał poznad ostateczne objaśnienie. Wolno przewrócił stronę i... wybuchnął śmiechem. Był to śmiech zdumienia, radości i wdzięczności. Ostatnią stronę
stanowiła metalowa, doskonale wypolerowana płytka, w której można się było przejrzed. Syn wdowy ujrzał swe oblicze. Oblicze człowieka dojrzałego,
świadomego, dzielnego, mądrego, przygotowanego do wielkiej kariery. A wszystko to dzięki księdze, podarowanej mu przez matkę. Wielkim skarbem
był on sam, a księga pomogła mu to odkryd.”
– Bruno Ferrero (Księga Skarbu)
W murach Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlioskiego rozpoczynamy kolejny rok pracy. Każdy uczeo Naszej Szkoły
otrzymuje dzisiaj w prezencie na ten Nowy Rok Szkolny swoją „księgę skarbu”. Każdego dnia uważnie słuchaj , czytaj, analizuj, dyskutuj, rozwiązuj, zapamiętuj,
powtarzaj, poszukuj, pytaj, ucz się lekcja , po lekcji, kartka po kartce , a odkryjesz bogactwo, które jest w Tobie. Zazwyczaj chcemy kogoś naśladowad, byd
podobnymi do innych, ale każdy z Nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny i zachęcam Was do tego odkrywania siebie, poznawania siebie, polubienia siebie i
wspaniałego rozwoju. Tegoroczna bajka niech prowadzi nas przez ten Jubileuszowy Rok 100 –lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę , 100 –lecia
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Powstania Lotnictwa Polskiego, 25-lecia pracy Naszej Szkoły. Staraj się Drogi Uczniu i Droga Uczennico nie stracid ani chwili z tego co przed Tobą w tym roku.
Wypowiedz wojnę spóźnieniom, lenistwu, bylejakości, minimalizmowi – niech to będzie wyjątkowy rok . Pamiętaj, za parę miesięcy przejrzysz się
w lustrze , życzę każdemu z Was , aby na Waszych twarzach , tak jak u bohatera bajki pojawił się śmiech zdumienia, radości i wdzięczności ponieważ każdy z
Was zobaczy dzielnego , mądrego człowieka , bogatszego w wiedzę i doświadczenia - samego siebie, WIELKI SKARB.
Drodzy Rodzice oraz Nauczyciele, mamy ten wyjątkowy przywilej, aby towarzyszyd dzieciom każdego dnia na tej drodze odkrywania
i poznawania siebie, poznawania świata, pokonywania trudności , czytania „księgi skarbu” – bądźmy jak ta mądra matka – udzielajmy wskazówek, zachęcajmy
do wysiłku, zaciekawiajmy, mobilizujmy – nie wyręczajmy dzieci, nie róbmy za nie, ale wspierajmy, bądźmy przy nich.
Minister Edukacji Narodowej określiła na najbliższy rok kierunki polityki oświatowej paostwa :





100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielnośd, kreatywnośd i innowacyjnośd uczniów.
Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Na podstawie tych kierunków , jak również uwzględniając wnioski z pracy naszej szkoły określone zostały priorytety pracy szkoły na rok szkolny
2018/2019. W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy realizację nowego projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ "MIND
- Motywacja. Indywidualizacja nauczania. Dostosowanie wymagao. Skutecznie uczyd dla lepszego świata." Jest to projekt zaplanowany do realizacji na lata
2018-2020. Projekt realizowany będzie we współpracy z trzema angielskimi szkołami St. Josephs Catholic Primary Scholl , Bishop Milner Catholic College oraz
StPhilip'sCatholicPrimary School.
Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, z naszymi uczniami jak każdego roku chcemy zwracad szczególną
uwagę na karty z kalendarza naszej historii i pamiętad z wdzięcznością o tych, dzięki którym możemy cieszyd się wolnością
i niepodległością. Również Lotnictwo Polskie świętuje 100-lecie powstania, dlatego razem z całym środowiskiem lotniczym, z zaprzyjaźnionymi Klubami
Lotniczymi – Wrocławskim Klubem Seniorów Lotnictwa im. gen. St. Skalskiego, Klubem Balonowym, Radą Osiedla Gądów –Popowice Płd., Spółdzielnią
Mieszkaniowa „Piast” pragniemy uczcid to wydarzenie na naszym Osiedlu Kosmonautów poprzez zamieszczenie w okolicach dawnego portu lotniczego
pamiątkowego obelisku.
25 lat pracy Naszej SP 118 obchodzid będziemy w Walentynki – z wdzięcznością pamiętajmy o wszystkich , którzy budowali szkołę , tworzyli jej
fundament, o wszystkich którzy tu pracowali, pracują zostawiając cząstkę siebie. Z dumą myślimy o absolwentach Naszej Szkoły, cieszymy się z ich sukcesów,
dokonao, dobrego , uczciwego życia - wielu z nich często odwiedza szkołę, przyprowadza tu już swoje dzieci , kolejnych uczniów „sto osiemnastki”. Już

dzisiaj zachęcam całą społecznośd szkolną do uczczenia tej rocznicy w sposób szczególny - realizując ogólnoszkolny jubileuszowy projekt „Drzewo
spełnionych marzeo” .Projekt ma na celu niesienie pomocy , tam gdzie dostrzeżemy taką potrzebę. Jestem przekonana, że to wyzwanie przyniesie wiele
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radości potrzebującym pomocy, ale będzie również integrowało zespoły klasowe i całą społecznośd naszej szkoły.
Z nadzieją spoglądam na ten Nowy Rok Szkolny 2018/2019, ponieważ znam Was drodzy uczniowie – Wasze zaangażowanie, pomysłowośd , entuzjazm
i Waszych Nauczycieli ich troskę o każdego ucznia, pracowitośd, wytrwałośd – dlatego wierzę, że będzie to dobry rok .
Życzę wszystkim uczniom , rodzicom, nauczycielom pracownikom szkoły zapału, pomysłów , entuzjazmu i wytrwałości podczas otwierania kolejnych
stron „Księgi Skarbu” .
Z poważaniem i życzeniami Szczęśliwego Nowego Roku Szkolnego - dyrektor SP 118 B. Rotte

Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 opracowane na podstawie kierunków polityki oświatowej , wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz statutowych zadao określonych w przepisach prawa oświatowego:


Wychowywanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw poprzez godne świętowanie rocznic i jubileuszy ;
100 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę , 100 rocznica powstania Lotnictwa Polskiego , 25 – lecie pracy SP 118.



Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (w klasach I - II oraz IV – V ) - rozwijanie samodzielności, kreatywności
i innowacyjności uczniów.



Opracowanie i realizacja projektów, programów , innowacji wspierających rozwój kompetencji kluczowych.



Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego dla klas 1-6 we współpracy z instytucjami, zakładami pracy, rodzicami uczniów.



Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – zwiększenie stopnia wykorzystania dostępnej technologii w pracy uczniów i nauczycieli,
odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

•Sposoby realizacji zadao priorytetowych - załącznik nr 1 (plany pracy poszczególnych zespołów i komisji).
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 Organizacja pracy :
Dyrektor Szkoły: B. Rotte
Zastępcy Dyrektora: J. Skotnicka ( świetlica szkolna , zajęcia pozalekcyjne),
D. Skibin
( I etap edukacji - klasy I-II oraz II etap edukacyjny klasy IV),
T. Świrska (I etap edukacji - klasy III oraz II etap edukacyjny klasy V- VI ).
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

T. Świrska

7.30 – 14.00**

7.30 -14.30*

7.30- 14.30*

10.00 - 15.00**

7.30 - 13.00*

D. Skibin

7.30 – 15.00*

9.00 - 15.00**

9.00 -15.00**

7.30 – 13.30*

9.00 - 14.30**

12.00- 17.00***

11.00 – 17.00***

11.00 -17.00*

11.00 - 17.00***

J. Skotnicka

9.00 - 17.00***

Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym 2018/19: 134 pracowników
 Liczba zatrudnionych nauczycieli: 97
 Liczba pracowników administracji i obsługi : 9 pracowników administracji , 17 pracowników obsługi , 2 asystentów nauczyciela ,
9 pomoc nauczyciela,
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 I etap edukacyjny – klasy I – III:
l.p.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

Koordynator pionu

Nadzorujący pracę

1.

Klasa I a

A. Zasaoska

A. Zasaoska

D. Skibin

2.

Klasa I b

E. Podsiadło

3.

Klasa I c

B. Dicuk

4.

Klasa Id

D. Bodkowska

5.

Klasa I e

J. Filipkowska

6.

klasa II a

R. Sosulska

K.Kwasigroch

D. Skibin

7.

klasa II b

A. Człapioska

8.

klasa II c

E. Jeziorek

9.

Klasa II d

B. Wyporkiewicz

10.

Klasa II e

K. Kwasigroch

11.

Klasa III a

D. Mroczek

B. Holzhausen

T. Świrska

12.

klasa III b

L. Maśluszczak

13.

klasa III c

B. Holzhausen
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 II etap edukacyjny - klasy IV-VI
l.p.

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO
WYCHOWAWCY

Wychowawca „cieo” ***

Koordynator pionu

Nadzorujący pracę

M. Bogdaoska-Bodych

D. Skibin

M. Palica

T. Świrska

Pomoc Nauczyciela



Klasa IV a

V. Szewczyk

K. Wojtowicz



Klasa IV b

A. Jakubowska

R. Barsznica -Kalinowska



Klasa IV c

A. Wróblewska

A. Maciak



Klasa IV d

M. Bednarkiewicz

B. Rejek



Klasa IV e

A. Puszczewicz

M. Kurek



Klasa IV f

M. Bogdaoska-

A. Masłyka

Bodych


Klasa IV g

M. Sztuba

D. Nowicka-Sójka



Klasa IV h

E. Rakoczy

K. Zagórska



klasa V a

M. Palica

M. Mielczarek



Klasa V b

A. Dzierżanowska-

E. Żmidzioska

Słowik
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Klasa V c

M. Dudziak

K. Kowalczuk



Klasa V d

M. Niedziela

M. Kamioska



Klasa V e

M .Kapuśniak

J. Dominik



Klasa V f

M. Kireoczuk

M. Krawczyk



Klasa V g

D. Szałata

T. Sienkiewicz



Klasa V h

B. Hucaluk -Pacek

M. Aszkiełowicz



Klasa V i

K. Fingas

E. Sagan



Klasa VI a

J. Pietruszewska

M. Durlak



Klasa VI b

B. Brzozowski

E. Cichocki



Klasa VI c

M. Gumienna

P. Kuśmierek



Klasa VI d

R. Jakubowski

S. Nestorowicz/W. Buchar



Klasa VI e

R. Lenart

B. Michoo

M. Gumienna

T. Świrska

*** Wychowawca „cieo” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności , wspiera działania wychowawcze w klasie.
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 ADMINISTRACJA SZKOŁY:
Stanowisko

Godziny pracy

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)
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)
poniedziałek, środa, piątek ; od 7.00 do 15.00
wtorek i czwartek od godziny 9.00 do 17.00
poniedziałek – piątek 7.00 -15.00( m.in.: Projekt „Szkoła w
Mieście”, zakupy pomocy dydaktycznych, ochrona danych
osobowych
piątek 8.00 -16.00 oraz 2 godziny zgodnie z potrzebami
szkoły
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Sekretariat szkolny:
specjalista ds. uczniowskich – p. A. Klim
Kierownik ds. gospodarczych – p. G. Szymaoski
Sekretariat szkolny: specjalista ds.
administracyjnych - p. E. Czachara
Sekretariat szkolny:
Inspektor bhp - J.Nawrot (0,25)
Starszy specjalista ds. kadr A. Nowosielska
Specjalista ds. kadr – A. Czuryło (0,25)

wtorek , czwartek . 9.00 – 14.00 (m.in.: awans zawodowy,
ocena pracy nauczycieli i pracowników, czas pracy)

Informatyk – A. Zajączkowski (0,75)
Informatyk – B. Brzozowski (0,25)

poniedziałek – czwartek 8.00 - 15.30
poniedziałek - 7.40-8.40 oraz 14.30-15.30
wtorek - 7.40-8.40 oraz 12.30-14.30
środa - 7.40- 10.40
czwartek - 7.40-9.40 oraz 14.30-15.30
piątek - 13.30-14.30

Nadzorujący pracę

B. Rotte
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 BIBLIOTEKA : p. A. Rodak , p. A. Grochala-Koped
Dni tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

A. Rodak
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00

A. Grochala-Koped
8.00 – 14.00**
8.00 - 15.00**
8.00 -14.00**
8.00 - 14.00**
8.00 - 13.00**

** - dyżur przed zajęciami od 7.45

 PEDAGODZY , PSYCHOLOG, LOGOPEDA:
 PEDAGODZY , PSYCHOLOG, LOGOPEDA:
Dni tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

D.Świrska

10.00 -15.00

12.00 – 17.00

**8.00 - 12.00

10.00 – 15.00

8. 00 -13.00

**8.00 - 15.00

13.00 - 17.00

9.30 - 14.30

10.30 - 14.30**

8.30 -13.30

8.30 - 14.30

8.30 - 14.30**

8.00 – 14.00**

13.00 – 17.00

10.30 - 14.30

-

**8.00 -12.00**

14.00 - 17.00**

**8.00 - 12.00

pedagog klas I– III (gabinet nr 42)
R. Barsznica - Kalinowska
pedagog klas IV-VI

(gabinet nr 72)

D. Nowicka-Sójka
psycholog klasy IV-VI (gabinet nr 14)
A. Komsta

-
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psycholog - klasy I-III (gabinet nr 42)
J. Dominik

11.40 - 16.10

11.40-17.00

11.40 – 16.10

10.40-16.10

11.40-13.30

-

12.30 - 13.30

-

12.30 - 14. 30

-

logopeda klasy pierwsze i drugie,
terapeuta pedagogiczny (gabinet nr 72a)
A. Szuba logopeda klasy trzecie (gabinet nr 72 a)
P.Drążek nauczyciel wspomagający (gabinet nr 68)

** - dyżur przed zajęciami od 7.45
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 2
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna:
 M. Sztuba ; klasy drugie (1 godzina)
 M. Kurek ; klasy drugie (2 godziny)
 A. Lech ; klasy pierwsze (3 godziny)
Wolontariat:
 J. Graczyk, P. Matyja - klasy pierwsze
 J. Bejmowicz, K. Zielioska - Motyka - klasy drugie
 A. Lech, J. Karpioska - klasy trzecie
 A. Masłyka, A. Niewiadomska, K. Wojtowicz - klasy czwarte i piąte,
 R. Barsznica –Kalinowska, D. Nowicka- Sójka – klasy szóste
 J. Dominik - UNICEF)
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Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowao uczniów - załącznik nr 3
PIELĘGNIARKA : I. Dębowska pracuje codziennie od 8.30 do 16.00
 Przydział gabinetów do opieki:
NR GABINETU
62

OPIEKUN

P. Kuśmierek ,M. Bednarkiewicz

klasa

4d – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

63

R. Lenart , M. Krawczyk

6e – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

64

A.Dzierżanowska -Słowik

5b – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

65

J. Maciaszek – Klimczyk , B. Michoo

4a – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

66

T. Sienkiewicz ,M. Palica

5a – zebrania z rodzicami

68

zdw kl. IV-VI , nauka j. polskiego

P. Drążek

69

M. Gumienna

6c - godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

70

E. Cichocki , A. Puszczewicz

4e– godzina z wychowawcą,

12

zebrania z rodzicami
8

Pielęgniarka - I. Dębowska

9

S. Nestorowicz , D. Pradella/ Jakubowski

6d – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

10

B. Hucaluk -Pacek

5h– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

11

E. Żmidzioska , D. Szałata

5g – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

12

E. Dołęga

14

D. Nowicka-Sójka , terapia pedagogiczna, biofeedback

15

E. Rakoczy

4h– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

16

A.Wróblewska

4c– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

18

Pokój pracy nauczycieli - kopiarki

19

A. Rodak, A. Grochala-Koped

13

20

B. Brzozowski

6b– godzina z wychowawcą (9),
zebrania z rodzicami

21

J. Pietruszewska

6a– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

23

M. Kapuśniak

5e– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

24

M. Niedziela

5d– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

25

W. Buchar , M.Bogdaoska-Bodych

4f – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

26

K. Kowalczyk , M. Sztuba

4g – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

27

Nauczyciele religii , M.Kireoczuk

5f – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

30

M.Dudziak , E. Sagan

5 c – godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

31

A.Jakubowska

4b– godzina z wychowawcą,
zebrania z rodzicami

14

38

V.Szewczyk

39

D.Bodkowska , świetlica poranna klas 1d, 1e

1d

– 7.40 odbierają dzieci wychowawcy klas lub nauczyciele
rozpoczynający pierwszą lekcję

Segment – D

40

D.Mroczek, L.Masluszczak

3a, 3b

41

J.Filipkowska

1e

42

A. Komsta, D. Świrska , gabinet terapii pedagogicznej

43

Gabinet wicedyrektora – J. Skotnicka
D1 - świetlica p. Kurek, p. Lech (3a, 3b) zajęcia pozalekcyjne 1-3
D2 -świetlica p. Niewiadomska (4c), zajęcia pozalekcyjne 1-3
D3- świetlica

p. Pawlina (4a), zajęcia pozalekcyjne 1-3

D-4-świetlica p. Wolaoczyk (4g,)
Segment – A

02
06

B. Dicuk , p. Matyja
A.Zasaoska , p.Pietrowska** ( świetlica poranna klas
pierwszych - 7.40 odbierają wychowawcy klas lub

1c
1a

nauczyciel rozpoczynający pierwszą lekcję )
01

p. E. Podsiadło , p. J. Graczyk

1b

15

04 – 05

Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 – 3 ,
nauka j. polskiego

48

B.Holzhausen , J.Karpioska

3c

49

R. Sosulska, J. Skotnicka , L.Cichal

2a

(świetlica poranna klas drugich a, b, c **
7.40 odbierają wychowawcy lub nauczyciel
rozpoczynający pierwszą lekcję)
50

A. Człapioska, J. Bejmowicz

2b

51

K. Kwasigroch, K.Zielioska-Motyka

2e

52 (archiwum)

G. Boczek, A. Nowosielska,

53(pralnia, magazyn)

E. Bogusz, E. Kuhn

54

B. Wyporkiewicz, D. Olenderek

2d

(**świetlica poranna klas drugich d, e **
7.40 odbierają wychowawcy lub nauczyciel
rozpoczynający pierwszą lekcję)
55

E. Jeziorek , A.Rzeźwicka

- s1

świetlica poranna – kl. 4a,b,c,d, e

2c

– 7.45 uczniowie wychodzą na lekcje

16

świetlica popołudniowa dla klasy czwartej
p. Gorzelak (4h)
- s2

Od 6.30 świetlica poranna – zbiorcza,
od 7.00 – świetlica klasy ,4f,4g,4h
i klasy 5 – 6 – 7.45 uczniowie wychodzą na lekcje
świetlica popołudniowa klasy p.Furmanek-Jankowska(4d)

- s3

świetlica poranna – klasy 3a,3b,3c – we wrześniu
wychowawcy zabierają uczniów ze świetlicy o 7.40 ,
od października uczniowie sami wychodzą ze świetlicy
o 7.40 i idą do swojej sali, gdzie czekają wychowawcy
świetlica popołudniowa klas A. Masłyka (4f) i Monika
Wyrwoł (4e)

Radosna Szkoła

Wychowawcy klas I-II ( A. Zasaoska, E. Jeziorek)
oraz nauczyciele w-fu - koordynuje M. Dudziak

hala sportowa

Nauczyciele wychowania fizycznego

Magazyn sprzętu sportowego

Nauczyciele wychowania-fizycznego –koordynuje
R. Jakubowski ,M. Durlak, M. Palica

sala gimnastyki korekcyjnej

A.Lech, M. Kurek , M. Sztuba

17

Mała sala

Nauczyciele w-fu - koordynują
M. Kireoczuk, M. Bogdaoska-Bodych, K.Zagórska

E –1

K. Fingas , M.Palica

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

E–2

Pokój nauczycielski – nauczycieli w-fu

72

Pedagog IV-VI – R. Barsznica -Kalinowska

72 A

logopedia , terapia - J. Dominik , A. Szuba

33
33 „a”
33 „b”

Pokój nauczycielski
Kadry – A. Nowosielska , A. Czuryło
Pokój pracy nauczycieli – stanowiska komputerowe,
bindowanie, gilotyna , laminowanie ….. ,
informatyk - A. Zajączkowski, B. Brzozowski

34

Gabinet wicedyrektora – D. Skibin

35

Gabinet wicedyrektora –T. Świrska

2a

Sekretarz Szkolny – G. Boczek ,

18

Specjalista ds. uczniowskich - A. Klim,
2b

Dyrektor – B. Rotte

2c

Specjalista ds. administracji - E. Czachara,
Inspektor bhp –J. Nawrot

48 „a”

Kierownik gospodarczy – G. Szymaoski

 Przydział tablic na korytarzu do opieki:
LOKALIZACJA TABLICY

OPIEKUN

„Szkoła Rodzica” – obok portierni

D. Nowicka-Sójka , D. Świrska . R. Barsznica -Kalinowska, A. Komsta

Hol główny – priorytety pracy szkoły , kalendarz szkolny

E. Żmidzioska

72

R. Barsznica –Kalinowska , D.Świrska , J.Dominik

19

A. Rodak, A. Grochala-Koped

48 - 55

R. Sosulska, A. Człapioska, E. Jeziorek, B. Wyporkiewicz, K. Kwasigroch, B. Holzhausen
wychowawcy świetlicy klas drugich i kl.3 c

wejście do szkoły – po lewej stronie

Rada Rodziców

19

Segment - A
„Tablica Sukcesów”

A.Zasaoska, K.Pietrowska, B.Dicuk,P.Matyja, , E.Podsiadło, J.Graczyk
R. Sosulska , B. Rejek ( 1-3) , J. Maciaszek – Klimczyk , M. Gumienna (4 -6)

Tablice Samorządu Szkolnego oraz plan lekcji, plan zajęd T. Sienkiewicz, E. Żmidzioska ,
pozalekcyjnych ( aktualności szkolne , informacje o
konkursach, zawodach , sprawy samorządu szkolnego)
Tablice w gabinetach
Tablica UNICEF
Tablice na bloku sportowym

Opiekunowie poszczególnych gabinetów ***UWAGA
J. Dominik
Nauczyciele w-fu

*** Informacje na tablicach w salach lub na korytarzu powinny byd umieszczone na estetycznym papierze lub mied podkładkę kolorową (passe - partout),
ozdobione elementami dekoracyjnymi, napisy powinny byd czytelne (komputerowe lub pismo ozdobne), informacje nie mogą zawierad błędów,
prace nie mogą wystawad za tablicę , czcionka powinna byd czytelna. Tematyka nawiązująca do omawianych na lekcjach treści, świąt, uroczystości…

Organizacja pracy świetlicy szkolnej – załącznik nr 4

20

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

3

września 2018 - uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego (spotkanie z wychowawcami w klasach , następnie spotkanie w atrium
i powrót do klas ; podanie planu lekcji, wręczenie zeszytów informacyjnych , zasady bezpieczeostwa …. )
Poczet Sztandarowy na apelach : R. Jakubowski, K. Zagórska , dekoracja atrium (lub hali): E. Żmidzioska
8.30 - klasy czwarte ,

9.45 – klasy piąte ,

11.00 – klasy trzecie i szóste

12.15 - klasy pierwsze i drugie

1

Zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

23 - 31 grudnia 2018r.

2

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

3

Wiosenna przerwa świąteczna dla uczniów

18 - 23 kwietnia 2019 r.

4

Zakooczenie rocznych zajęd dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

5

Dni wolne od zajęd dydaktyczno-wychowawczych (organizowane są

02 listopada 2018 (piątek)

zajęcia opiekuocze):

02 maja 2019 (czwartek)

Kalendarium prac w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego :
Termin:

Zadanie :

Odpowiedzialni:

Uwagi:

do 31 sierpnia (piątek)

Przygotowanie gabinetów na rozpoczęcie nowego roku

wszyscy nauczyciele

wicedyrektorzy – zgodnie z rejonem

3 września (poniedziałek)

Rozpoczęcie nowego roku , pogadanki na temat bezpiecznej

wychowawcy

zapis w dzienniku
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drogi dziecka do szkoły i ze szkoły
3 - 7 września

Wnioski rodziców uczniów kl. I oraz nowych uczniów kl. II-VI

wychowawcy klas

Wnioski przechowują wychowawcy

o udział w lekcjach religii , uczniowie którzy nie będą

w teczce wychowawcy ,

uczęszczali na lekcję religii przebywają w bibliotece .

informację przekazują (lista - forma

W przypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja

pisemna) do p. A. Rodak (biblioteka)

wówczas rodzice mogą w formie pisemnej poinformowad
o zapewnionej opiece w domu (wychowawca przechowuje
pismo od rodziców w teczce wychowawczej) .
3 -7 września

Zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I oraz nowych

wychowawcy klas

Wnioski przechowują wychowawcy
w teczce wychowawczej, przekazanie

uczniów – udział w lekcjach etyki

informacji (lista - forma pisemna)
do p. A. Puszczewicz
4 – 14 września

Zapoznanie uczniów z PZO i WZO oraz sformułowanie

wszyscy nauczyciele

wymagao edukacyjnych z poszczególnych zajęd , zapoznanie

Nauczyciele przedmiotu – wpis tematu w
dzienniku po przeprowadzonej lekcji

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

wychowawcy

wychowawcy w teczce wychowawczej –
lista, wpis do dziennika

z wychowawcą – podpis ucznia –lista w teczce
wychowawczej. Zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz

22

zasadami oceniania podczas pierwszego zebrania potwierdzenie – lista podpis (przechowywane w teczce
wychowawcy).
4 - 14 września

Szczegółowe omówienie procedur związanych

wychowawcy klas I-VI

Informację przechowuje wychowawca

z bezpieczeostwem. Zebranie informacji, którzy uczniowie

w teczce wychowawcy ,

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

wychowawcy świetlicy – w teczce

upoważniony do odbierania dziecka po zakooczonych

wychowawcy świetlicy

lekcjach lub ze świetlicy .
6 września 16.00 -17-00
sala nr 11
do 7 września

Konsultacje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie –

p.D.Rajskitel

możliwośd zapoznania się z programem nauczania.

Przygotowanie tematów na godziny wychowawcze -

Wychowawcy klas 4-6 informują
rodziców

pedagodzy, psycholodzy

Koordynuje R. Barsznica-Kalinowska

Zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas IV - VI nie będą

wychowawcy

Wychowawcy przekazują informację

uczęszczad na zajęcia „Wychowanie do życia

klas , D. Rajskitel

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

przekazanie wychowawcom klas
do 10 września

w rodzinie”

do 10 września

Opracowanie planu „Szkoły Rodzica” przekazanie

pismo od rodzica w teczce wychowawczej

pedagodzy, psycholodzy

B. Rotte

M. Krawczyk oraz

B. Rotte

wychowawcom
do 11 września

Spotkanie Rady Szkoły – przekazanie propozycji zmian
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w statucie – uchwała, zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, M. Bednarkiewicz,

do 11 września

opinia na temat dni wolnych od zajęd dydaktycznych

E. Cichocki , K. Wojtowicz

Opracowanie przez zespół RP „Programu wychowawczo-

pedagodzy, psycholodzy,

profilaktycznego na rok szk. 2018/2019” zaopiniowanie przez

wychowawcy klas

B. Rotte

Radę Pedagogiczną, przekazanie Radzie Rodziców do
uchwalenia.
do 14 września

Złożenie do biblioteki nowych programów nauczania.

wszyscy nauczyciela

Oświadczenia nauczycieli o znajomości obowiązujących

I-II i IV - D.Skibin

podstaw programowych oraz o realizacji programów

III i V-VI –T.Świrska

w poszczególnych klasach.
do 14 września

do 14 września

wicedyrektor – zgodnie z rejonem:

Zaplanowanie przez wychowawców klas w uzgodnieniu

wychowawcy klas oraz

z pedagogiem, psychologiem pomocy psychologiczno-

pedagodzy i psycholodzy ,

pedagogicznej – poinformowanie rodziców (zebranie zgody

prowadzący zajęcia (przesłanie

od rodziców na udział w planowanych zajęciach przez

wypełnionej tabeli z

prowadzących zajęcia , zgody/brak zgody dołączone do

zaplanowanymi formami

dziennika zajęd ( koperta , folia - na koocu dziennika).

pomocy na skrzynkę dyrektora)

Wysłanie do rodziców listów powitalno - informacyjnych,

wychowawcy klas

B. Rotte , wicedyrektorzy

zgodnie z nadzorem

zaproszenie na pierwsze zebranie z rodzicami.
do 17 września

Opracowanie planów pracy komisji zadaniowych , pedagoga , koordynatorzy zespołów

zgodnie z nadzorem
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psychologa, świetlicy , biblioteki , czytelni , wolontariatu,
Samorządu Szkolnego i inne … złożenie w sekretariacie
i zamieszczenie w publik (pod planem podpisuje się
koordynator i członkowie zespołu)
do 17 września

Opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych -

koordynatorzy komisji

zgodnie z nadzorem

Opracowanie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

pedagodzy, psycholodzy,

B. Rotte

oraz Programu Doradztwa Zawodowego na rok szk. 2018/19

wychowawcy klas

złożenie w sekretariacie oraz umieszczenie w public
( pod planem podpisują się wszyscy członkowie zespołu).
do 17 września

(poinformowanie rodziców o
programie podczas zebrania
z rodzicami)
do 18 września

Zagospodarowanie tablic na korytarzach i w salach.

nauczyciele

zgodnie z nadzorem

18 września

Zebrania z rodzicami : klasy 1, klasy 2, klasy 4, klasa 3a

wychowawcy

D. Skibin

19 września

Zebrania z rodzicami : klasy 3b, c , klasy 5 , klasy 6

wychowawcy

T. Świrska

do 21 września

Zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w

wszyscy nauczyciele

zgodnie z nadzorem

szkole lub zmianami w dokumentach (statut, program
rozwoju szkoły, regulamin pracy, program wychowawczy
i profilaktyki, procedura udzielania pomocy
25

psychologiczno-pedagogicznej, procedura
bezpieczeostwa, plan ewakuacji, polityka ochrony
danych osobowych….).
do 24 września

Zdiagnozowanie potrzeb uczniów, zbadanie

Wychowawcy – diagnoza ,

indywidualnych stylów uczenia się uczniów za pomocą

Nauczyciele –poznanie wyników

platformy „Indywidualni” , poznanie mocnych stron,

diagnozy , zapoznanie się z

skutecznych metod i technik nauczania w oddziałach
klasowych (klasy 1, 4 i nowi uczniowie).

zgodnie z nadzorem

metodami, technikami pracy
dostępnymi na platformie
„Indywidualni”

od 24 września

Rozpoczęcie zajęd pozalekcyjnych w zakresie pomocy pp

nauczyciele zgodnie z planem

kół zainteresowao oraz konsultacji indywidualnych dla

zgodnie z nadzorem

uczniów.
do 28 września

Określenie celu i kierunku rozwoju w danym roku

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

wszyscy nauczyciele (złożenie w

B. Rotte

szkolnym (wzór załącznik „A” – karta ewaluacji pracy własnej sekretariacie szkoły)
podjęcie decyzji w związku z doskonaleniem zawodowym
(wnioski o dofinansowanie doskonalenia – wzór w publik),
wybór pary do obserwacji koleżeoskiej , propozycja lekcji
otwartych, warsztatów )
do 28 września

Aktualizacja strony Internetowej szkoły

M. Mielczarek, B. Brzozowski ,

B. Rotte

A. Zajączkowski,
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do 28 września

Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej, organizacja

nauczyciele , wychowawcy

zgodnie z nadzorem

wszyscy nauczyciele

D. Skibin, T. Świrska, J. Skotnicka

- uchwała Rady Rodziców

B. Rotte

Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno

pedagodzy, psycholodzy,

B.Rotte

Terapeutycznych

wychowawcy

do 28 września

Zapoznanie z programem doradztwa zawodowego rodziców

Wychowawcy klas 1-6

Zgodnie z nadzorem

do 28 września

Przygotowanie całej dokumentacji nauczyciela (teczki

nauczyciele

Zgodnie z nadzorem

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie, teczka
wychowawcy, dzienniki, arkusze, plany nauczania.
do 28 września

Dostosowad wymagania edukacyjne do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów .

do 28 września

Program wychowawczo -profilaktyczny na rok
szk.2018/2019.

do 28 września

wychowawcze, arkusze nowych uczniów, dzienniki, dzienniki
zajęd pozalekcyjnych, zajęd dodatkowych, innowacje,
programy własne.
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 Ważne terminy 2018/2019 :
Termin:

Zadanie :

Odpowiedzialni:

SIERPIEO
28 sierpnia (wtorek)

1. Wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym

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

2017/2018 , kierunki pracy w nowym roku – B. Rotte
2. Zmiany w prawie oświatowym - B. Rotte
3. Szkolenie „Innowacje w edukacji” - B. Rotte
4. Omówienie planu lekcji i planu dyżurów – D. Skibin.
5. Zajęcia pozalekcyjne i czynności dodatkowo płatne – B. Rotte
6. Podsumowanie projektu Erasmus + „Przez morze, ku wartościom ,
ku lepszej szkole” oraz założenia do nowego programu – p. A. Dzierżanowska
–Słowik, M. Bednarkiewicz.
7. Praca w komisjach przedmiotowych – sposoby realizacji wniosków
z nadzoru, wniosków z diagnoz , prowadzenie dokumentacji –
przypomnienie zasad – wicedyrektorzy: 1-3 - sala nr 10 ,

4-6 sala nr 15 ,

świetlica – sala nr 39
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6. Zagospodarowanie gabinetów .
7.Szkolenie wstępne i okresowe bhp – dla nauczycieli - 12.00 (sala nr 11)
29 sierpnia (środa)

1. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19 .

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

2. Procedury pomocy psychologiczno -pedagogicznej , procedury
współpracy z rodzicami , procedura bezpieczeostwa, zmiany w statucie ,
zasady bhp, ewakuacja, atak terrorystyczny , procedury bezpieczeostwa.
Zmiany w prawie oświatowym , ochrona danych, obowiązki nauczyciela
w świetle obowiązujących przepisów prawa. .
3. Regulamin oceny pracy nauczycieli – zmiany w ocenianiu od września
2018r.
4.Awans zawodowy nauczyciela – nowe uregulowania prawne.
Uchwały:
- Szkolny Zestaw Programów Nauczania
- Plan lekcji, zadania dodatkowe oraz dodatkowo płatne.
- Tygodniowy rozkład zajęd
5. Wybór nauczyciela do Rady Szkoły.
6.Praca w komisjach przedmiotowych – plan pracy, regulamin oceny
nauczyciela.
30 sierpnia (czwartek)

Praca w komisjach , sprzątanie gabinetów - w wyznaczonych godzinach

T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka

szkolenie Librus Synergia i zakładanie dziennika:
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9.00 – komisja matematyczna, przyrodnicza, humanistyczna, religia
– sala nr 20 , w tym czasie pozostałe komisje pracują nad planem pracy
11.00 – komisja artystyczna, językowa, w-fu – pozostałe komisje opracowują
plan pracy komisji
12.30 – klasy 1-3 - pozostałe komisje opracowują plan pracy komisji
31 sierpnia (piątek)

Praca w komisjach ,opracowywanie planu pracy, opracowanie terminów

T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka

i zadao do realizacji w związku z obchodami 100-lecia Odzyskania
Niepodległości oraz 100-lecia Lotnictwa Polskiego (przesłanie terminów
i zadao oraz odpowiedzialnych za poszczególne zadania do kooca tygodnia
do p. Rakoczy kl. IV-VI i p. Wróblewskiej 1-3 oraz świetlica). Przygotowanie
gabinetów, dokumentacji do rozpoczęcia nowego roku.
31 sierpnia (piątek)

Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp

insp. bhp , społeczny inspektor pracy

WRZESIEO
WRZESIEO – CZERWIEC ; promujemy postawy : patriotyzm, wdzięcznośd , hojnośd, szacunek , życzliwośd , uczciwośd , przyjaźo , rodzina , …
3 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

wszyscy pracownicy szkoły

7 września

Narodowe czytanie

Nauczyciele j. polskiego

11 września

Rada pedagogiczna: przyjęcie do realizacji planu pracy na rok szkolny

B. Rotte

2018/19 ,przyjęcie programu wychowawczo –profilaktycznego - uchwała,
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omówienie planu nadzoru pedagogicznego , projekt planu finansowego opinia, regulamin oceny pracy nauczycieli -opinia, sposoby realizacji
wniosków z nadzoru pedagogicznego - uchwała.
14 września

Międzynarodowy Dzieo Kropki – święto twórczości i kreatywności

Wszyscy nauczyciele , wychowawcy ,
przewodniczący komisji przedmiotowych

do 17 września

Wychowawcy omawiają w klasach przebieg ewakuacji, drogi ewakuacyjne,

wszyscy wychowawcy

zasady zachowania się uczniów w czasie ewakuacji ogłoszonej podczas lekcji
jak również podczas przerwy, zasady zachowania podczas ataku
terrorystycznego.
18 września

Zebrania z rodzicami : klasy 1, , klasy 2, klasy 4 , klasa 3a

wychowawcy , D. Skibin

19 września

Zebrania z rodzicami : klasy 3 b, c , klasy 5 , klasy 6

Wychowawcy, T. Świrska

EUROPEJSKI TYDZIEN SPORTU

24-28 września

nauczyciele w-fu

w tym „Znam zasady bezpieczeostwa – bezpiecznie
w domu, szkole, na drodze” . Nauka udzielania I pomocy.
Akcja „Posadź drzewko dla pokoju”- sadzenie drzewek i krzewów w okolicy

nauczyciele przyrody, p. Bogusz

szkoły .

(pracownik odpowiedzialny za zieleo)

28 września

Dzieo Chłopca

wychowawcy klas, rodzice

28 września

Opracowanie po zdiagnozowaniu potrzeb planu WDN-u kl.1-3, 4-6,

M.Kapuśniak, E.Podsiadło, J.Bejmowicz

24 -28 września
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świetlicy zawierającego propozycje szkoleo, warsztatów, lekcji
otwartych itp.
wrzesieo

Wybory do Samorządu Szkolnego

T. Sienkiewicz, E. Żmidzioska

wrzesieo

Dzieo Języków Obcych

komisja języków obcych

wrzesieo

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych i czwartych

wychowawcy oraz pedagodzy i psycholodzy,
PPP nr 4

PAŹDZIERNIK
1-5 października

Projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” – sadzenie cebulek kwiatów nauczyciele przyrody, p . Bogusz
wokół szkoły.

1 – 5 października

Apele porządkowe - w uzgodnieniu z wychowawcami klas ;

pedagodzy, psycholog – we współpracy

(zamówienie naklejek )

Wychowanie do WARTOSCI - wyróżnienie uczniów wskazanych przez

z wychowawcami

wychowawców :

„Twoja wytrwałośd zasługuje na uznanie!!!

3 października

Trening zachowania na wypadek ataku terrorystycznego

J. Nawrot

4 października

Próbna ewakuacja na wypadek pożaru.

J. Nawrot

12 października , 9.00

Pasowanie na Ucznia Szkoły Orlioskiego

wychowawcy klas pierwszych
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15 października

„Posadzenie” w holu symbolicznego DRZEWA SPEŁNIONYCH MARZEO –

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

ogólnoszkolny projekt realizowany w terminie X – II związany z 25-leciem

koordynatorzy komisji przedmiotowych ,

pracy SP 118. OGŁOSZENIE ZASAD I TERMINÓW PROJEKTU .

Rada Rodziców

Warsztaty integracyjne dla klas 1-6 z udziałem zaproszonych gości,
rodziców.
Ślubowanie Samorządu Szkolnego i Pocztu Sztandarowego (obecne trójki
klasowe 4-6)

Samorząd Szkolny

15 – 19 października

Trzymaj się prosto

nauczyciele w-fu

15– 19 października

Uczczenie rocznicy wyboru JP II na papieża

nauczyciele religii

16 października (wtorek)

Spotkanie pracowników w związku z Dniem Edukacji Narodowej

B. Rotte

23 października

Rada szkoleniowa

B. Rotte

23 -30 października

Odwiedziny przedstawicieli uczniów klas czwartych na grobie Patrona

wychowawcy klas czwartych

27 październik

IT w edukacji – konferencja dla nauczycieli

M.Kapuśniak, B.Rotte

godz. 17.00

LISTOPAD
Ogólnoszkolne obchody Jubileuszy ; 100 lecie Odzyskania Niepodległości – plan obchodów opracowany przez poszczególne zespoły zał. B -
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koordynatorzy : E. Rakoczy, A. Wróblewska .
Spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami – przekazywanie informacji o postępach i trudnościach (lekcje skrócone).
6 listopada 16.30 - 18.30

dla rodziców uczniów klas I, II, III

wychowawcy ,nauczyciele, D. Skibin

7 listopada 16.30 - 18.30

dla rodziców uczniów klas IV, V, VI

wychowawcy, nauczyciele, T. Świrska

9 - 16 listopada

Tydzieo „Erasmus +” - wizyta partnerska

Zespół „Erasmus+” , koordynatorzy
M. Bednarkiewicz , A. Dzierżanowska-Słowik,
P. Kuśmierek

11 listopada

Radosna Parada Niepodległości

E. Rakoczy, A. Wróblewska, Rada Rodziców ,
Samorząd Szkolny

16 listopada

Międzynarodowy Dzieo Tolerancji

pedagodzy

19 - 23 Listopada

Tydzieo Edukacji Globalnej pod hasłem: „Cele Zrównoważonego
Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!

nauczyciele przyrody

21 listopada

Dzieo Życzliwości i Pozdrowieo - wdzięczni kolegom, koleżankom

Wolontariat, Samorząd Szkolny

21 listopada

„Otrzęsiny klas czwartych i andrzejki” (16.00-18.00)

Samorząd Szkolny ,wychowawcy klas IV

22 listopada

Andrzejki klasy V i VI (16.00 -18.00)

Samorząd Szkolny, wychowawcy klas V i VI

23 listopada

Dzieo Wrocławskich Krasnali

wychowawcy świetlicy
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27 listopada

Rada szkoleniowa
Apele porządkowe – wychowanie do wartości

27 XI - 1 XII

B. Rotte
pedagodzy, psycholodzy , wychowawcy

„Twoja wytrwałośd zasługuje na uznanie” - wyróżnienie uczniów
wskazanych przez wychowawców

GRUDZIEO
1 grudnia

Listy do rodziców – informacja o terminie wystawienia prognozowanych

wychowawcy klas, wicedyrektorzy - zgodnie

ocen, zaproszenie na konsultacje, informacja o bieżących sprawach

z nadzorem

szkoły/klasy.
4 XII - kl. 1, 2 (12.45 – 14.30)
4 XII - kl. 4

(15.00-16.30)

5 XII – kl. 3

(13.30-14.30)

Omówienie efektów pracy z danym zespołem, planowanie, modyfikowanie wicedyrektorzy - zgodnie z nadzorem
procesów edukacyjnych, prognozowanie wyników klasyfikacji – spotkania
prognozujące klasyfikację.

5 XII – kl. 5 i 6 (15.00-16.30)
5 grudnia

Wystawienie ocen prognozowanych –poinformowanie uczniów i rodziców. nauczyciele
Każdy nauczyciel - podaje do zeszytu przedmiotowego przewidywaną ocenę
z przedmiotu –(podpis nauczyciela) miejsce na podpis rodzica.
Wychowawca podaje do zeszytu informacyjnego przewidywaną ocenę
z zachowania –podpis wychowawcy, miejsce na podpis rodzica.
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6 grudnia

Mikołaj w szkole

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy

Spotkania z rodzicami ( 16.30 do 18.30 ) - na tydzieo przed terminem konsultacji wysłanie zaproszeo do rodziców , zebranie informacji, którzy rodzice zechcą
skorzystad z konsultacji ( zaproszenie rodziców na konkretną godzinę) – lekcje skrócone.
W holu kiermasz - nauczyciele techniki, świetlicy, plastyki - kiermasz świąteczny , kolędowanie (wcześniej nagrany film) - nauczyciele religii i j. obcych
11 grudnia

Klasy 1, 2 i 3

wychowawcy, nauczyciele, D. Skibin

12 grudnia

Klasy 4, 5 i 6

wychowawcy, nauczyciele, T. Świrska

17 -21 grudnia

Śpiewanie kolęd w szkole

nauczyciele religii, komisja języków obcych

21 grudnia

8.00 – 11.30 - świąteczne spotkania klasowe , kolędnicy

wychowawcy klas, nauczyciele religii

12.00 – życzenia świąteczne dla pracowników

B. Rotte

grudzieo

AKCJE CHARYTATYWNE „Dar Serca”

wolontariat

STYCZEO
8 stycznia

Wystawienie ocen –poinformowanie uczniów i rodziców. Każdy nauczyciel - nauczyciele, wychowawcy
podaje do zeszytu przedmiotowego ocenę z przedmiotu – (podpis
nauczyciela) miejsce na podpis rodzica.
Wychowawca podaje do zeszytu informacyjnego ocenę z zachowania –
podpis wychowawcy, miejsce na podpis rodzica.
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15 stycznia

Krótkie listy do rodziców - zakooczenie I semestru - zaproszenie na

wychowawcy, wicedyrektor

spotkanie 22 i 23 stycznia.
15 stycznia , godz. 15.00

rada klasyfikacyjna

B. Rotte

21 - 25 stycznia

Dzieo Babci i Dziadka

Wychowawcy klas

22 stycznia , godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl.1, 2, 4 i 3a

D. Skibin

23 stycznia , godz. 17.00

Zebrania z rodzicami kl.3 b, c, 5, 6

T. Świrska

28 stycznia - 10 lutego

ferie zimowe

LUTY
8 lutego

Przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp

bhp –p. J. Nawrot, J. Maciaszek-Klimczyk

12 lutego

Rada plenarna – informacja o pełnionym nadzorze,

B. Rotte

podsumowanie pracy w I semestrze.
14 - 28 lutego

14 - 28 lutego

25 Urodziny Szkoły - Dzieo Patrona ,
Finał projektu „Drzewko spełnionych marzeo”
Festiwal Talentów

Nauczyciele, Pracownicy, Rada Rodziców,
Samorząd Szkolny, Dyrektor
zespół ds. uzdolnieo, wychowawcy

19 - 21 lutego

19 lutego od 15.00 do 17.00 – klasy pierwsze i drugie

Rada Rodziców, Samorząd Szkolny, wychowawcy

- zabawy karnawałowe kl. I – VI

20 lutego od 15.00 do 17.00 – klasy trzecie i klasy czwarte

klas , wychowawcy grup świetlicowych , D. Skibin ,
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18 -22 lutego

21 lutego od 16.00 do 18.00 – klasy piąte i szóste

J. Skotnicka, T. Świrska,

Apele porządkowe – wychowanie do wartości
„Twoja wytrwałośd zasługuje na uznanie”

Pedagodzy, psycholodzy we współpracy
z wychowawcami

Wyróżnienie uczniów wskazanych przez wychowawców

MARZEC
8 marca

Dzieo Dziewczynek

wychowawcy klas

11 – 15 marca

Zaproszenie przedszkolaków do szkoły, lekcje otwarte

wychowawcy klas trzecich, T. Świrska

do 12 marca

Wysłanie listów do rodziców - omówienie bieżących spraw w klasie,

wychowawcy

zaproszenie na spotkania z wychowawcą i nauczycielami
12 marca

rada szkoleniowa

B. Rotte

16 marca (sobota)

Dzieo Otwarty Szkoły ( 10.00 - 13.00)

wszyscy pracownicy szkoły

21 marca

Powitanie Wiosny , „Godzina dla Ziemi”

Samorząd Szkolny, nauczyciele przyrody

22-29 marca

Program Erasmus+ , projekt MIND - wizyta w szkołach partnerskich

Zespół Erasmus+, koordynują M. Bednarkiewicz,
A. Dzierżanowska-Słowik, P. Kuśmierek

Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami - (lekcje skrócone)
19 marca , 16.30 - 18.30

Klasy 1,2 , 3

wychowawcy, nauczyciele, D. Skibin
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20 marca , 16.30 – 18.30

klasy 4, 5, 6

wychowawcy, nauczyciele, T. Świrska

KWIECIEO
2 kwietnia

rada szkoleniowa

29 kwietnia - kl. 1- 2 (12.45 – 14.30) Spotkania prognozujące klasyfikację, omówienie sytuacji dydaktyczno29 kwietnia – kl.4 (15.00-16.30)

B. Rotte
Wicedyrektorzy – zgodnie z nadzorem

wychowawczej w poszczególnych klasach, wspólne uzgodnienia nauczycieli
uczących w oddziale klasowym – modyfikowanie procesów edukacyjnych.

30 kwietnia - kl. 3(13.30-14.30)
30 kwietnia - kl. 5-6 (15.00-16.30)
18 - 23 kwietnia – przerwa świąteczna
15 kwietnia

Międzynarodowy Dzieo Ziemi

nauczyciele przyrody

25 kwietnia

Światowy Dzieo Książki

nauczyciele biblioteki

30 kwietnia

Wystawienie ocen prognozowanych –poinformowanie o ocenach uczniów i nauczyciele, wychowawcy
rodziców. Każdy nauczyciel - podaje do zeszytu przedmiotowego
przewidywaną ocenę z przedmiotu –(podpis nauczyciela) miejsce na podpis
rodzica.
Wychowawca podaje do zeszytu informacyjnego przewidywaną ocenę
z zachowania –podpis wychowawcy, miejsce na podpis rodzica.
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30 kwietnia

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja

E. Rakoczy , A. Wróblewska

MAJ
Konsultacje nauczycieli i wychowawców dla rodziców - konsultacje 16.30-18.30 (lekcje skrócone),

POMOC DLA MUVALII – ciasto (Samorząd Szkolny)

7 maja

Klasy 1,2,3

wychowawcy, nauczyciele , D. Skibin

8 maja

Klasy 4, 5,6

wychowawcy, nauczyciele , T. Świrska

10 maja

Międzynarodowy Dzieo Sprawiedliwego Handlu

K. Fingas, B. Rejek, M. Kapuśniak

23 maja

Finał Konkursu Ekologicznego

zespół odpowiedzialny za organizację konkursu

30 maja

Dzieo Bociana Białego

świetlica

maj

Próbna ewakuacja

J. Nawrot – Inspektor bhp

maj

wyjazdy na wycieczki - ustalid z rodzicami terminy, miejsce itd.

wychowawcy, rodzice

(po zebraniach z rodzicami w styczniu zostanie zebrana od wychowawców
informacja)

CZERWIEC
4 czerwca

Wystawienie ocen –poinformowanie uczniów i rodziców. Każdy nauczyciel - wychowawcy klas , nauczyciele
podaje do zeszytu przedmiotowego ocenę z przedmiotu – (podpis
nauczyciela) miejsce na podpis rodzica.
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Wychowawca podaje do zeszytu informacyjnego ocenę z zachowania –
podpis wychowawcy, miejsce na podpis rodzica.
6 czerwca

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich :

T. Świrska

Jak przygotowad dziecko do nauki w klasie czwartej?
11 czerwca

rada klasyfikacyjna

B. Rotte

13 czerwca

Spotkanie rodziców przyszłorocznych klas pierwszych

D. Skibin , J. Skotnicka

18 czerwca

Odwiedziny przedstawicieli klas szóstych na grobie Patrona

wychowawcy klas szóstych

17- 18 czerwca

Apele porządkowe omówienie zasad zachowania podczas wakacji. Rozdanie Koordynatorzy poszczególnych pionów, pedagodzy
nagród dla zwycięzców konkursów .
17 czerwca- klasy 1-3 ,

18 czerwca –klasy 4-6

21 czerwca - zakooczenie roku

godz. 8.30 - klasy 3 i 4

program artystyczny – J. Maciaszek-Klimczyk

szkolnego 2018/2019

godz. 10.00 –

klasy 1 i 2

program artystyczny - wychowawcy klas drugich

godz. 11.30 –

klasy 5 i 6

Samorząd Szkolny

24 czerwca

Uzupełnienie dokumentacji , sprawdzenie dokumentacji i przekazanie do

Wszyscy nauczyciele, zespół kierowniczy

archiwum.
25 czerwca

Sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy

Wszyscy nauczyciele

dydaktycznych.
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26 czerwca godz. 9.00

Rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szk. 2018/2019, wnioski B. Rotte
z pełnionego nadzoru pedagogicznego.



Apele porządkowe i okolicznościowe dla klas I-III i IV – VI prowadzone są przez pedagogów w uzgodnieniu z wychowawcami.



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



Wyjścia , wycieczki należy zaplanowad na początku roku szkolnego uwzględniając realizację podstawy programowej – każdą wycieczkę, wyjście należy
uzgodnid z bezpośrednim przełożonym .



W trosce o bezpieczeostwo - pracownicy szkoły posiadają identyfikator. Identyfikator nauczycieli oraz pracowników szkoły służy jednocześnie do
monitorowania wejśd i wyjśd. Pracownik szkoły każdorazowo przy wejściu do szkoły i wyjściu ze szkoły przykłada kartę do czytnika zaznaczając wejście
lub wyjście.



Rodzice otrzymują od wychowawców podczas zebrao karty identyfikujące wejście do szkoły, jak również opuszczenie szkoły. Rodzice zobowiązani
są każdorazowo przed wejściem do szkoły przyłożyd kartę do czytnika przy portierni , również przed wyjściem ze szkoły przyłożyd kartę do czytnika
na drzwiach wyjściowych.



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 społecznośd szkolną, w symboliczny sposób uczymy się szacunku i tolerancji dla

innych - piątek jest dniem integracji zespołów klasowych oraz integracji społeczności szkolnej – w każdy piątek pracownicy, uczniowie z poszczególnych
klas przychodzą w jednakowych koszulkach – wyróżniających klasę. Warto w bieżącym roku szkolnym w grafice na koszulkach uwzględnid obchodzone
jubileusze.
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Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole - Dyrektorowi Szkoły bezpośrednio podlegają :


I Wicedyrektor -

II Wicedyrektor -

III Wicedyrektor

Pracownicy biblioteki:

Pracownicy administracji:

I etap edukacyjny

I etap edukacyjny

świetlica szkolna

A. Rodak

sekretarz szkoły, archiwista

(klasy III) oraz

( klasy I-II) oraz

oraz zajęcia

A. Grochala-Koped

- G. Boczek

II etap edukacyjny

II etap edukacyjny

pozalekcyjne

Pedagog:

specjalista ds. uczniowskich – A. Klim

(klasy V-VI):

(klasy IV):

J. Skotnicka

R. Barsznica -Kalinowska

Inspektor bhp – J. Nawrot

T. Świrska

D. Skibin

D. Świrska

specjalista ds. administracji - E. Czachara

Psycholog:

specjalista ds. kadr – A. Czuryło

D. Nowicka-Sójka

starszy specjalista ds. kadr – A. Nowosielska

A. Komsta

kierownik gospodarczy–

Logopeda:

G. Szymaoski - nadzoruje pracę

J.Dominik, A.Szuba

pracowników obsługi.

Nauczyciel wspomagający:

Informatyk , ASI –A. Zajączkowski

P.Drążek

Informatyk -B. Brzozowski
Asystent i pomoc nauczyciela :
A. Szuba - koordynator zespołu
J. Graczyk, A. Masłyka, B. Rejek,
A. Niewiadomska, J. Karpioska, P. Matyja,
P. Furmanek- Jankowska
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Zespół kierowniczy: B. Rotte, T. Świrska, D. Skibin, J. Skotnicka, G. Szymaoski – spotkania poniedziałki godz. 10.00 – odpowiada dyrektor

Spotkania komisji przedmiotowych - raz w miesiącu - odpowiada koordynator komisji
Spotkania przewodniczących komisji – raz na dwa miesiące – odpowiadają wicedyrektorzy
Rola i zadania koordynatora zespołu i komisji: organizuje systematyczne spotkania komisji, prowadzi dokumentację (plany, sprawozdania,
protokoły ze spotkao), przekazuje informacje ze spotkao z wicedyrektorem, koordynuje realizację planu pracy komisji, planuje lekcje otwarte,
lekcje pokazowe, dzielenie się wiedzą w ramach komisji.
Zespół wychowawców:

koordynator

grupy świetlicowe

Kl. I – J.Graczyk
Kl. II – J. Bejmowicz

Nadzorujący pracę:

J. Skotnicka

Kl. III – M. Kurek
Kl. IV -V – A. Niewiadomska
klasy pierwsze

A. Zasaoska

D. Skibin

klasy drugie

K. Kwasigroch

D. Skibin

klasy trzecie

B. Holzhausen

T. Świrska

klasy czwarte

B. Bogdaoska-Bodych

D. Skibin

klasy piąte

M. Palica

T. Świrska

klasy szóste

M. Gumienna

T. Świrska
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komisje przedmiotowe RP:

Nazwa komisji

Skład zespołu

Koordynator

Nadzorujący pracę:

Humanistyczna

nauczyciele j. polskiego, historii

M. Gumienna

D. Skibin

Języków obcych

nauczyciele j. obcych

M. Bednarkiewicz

T. Świrska

Matematyczna

nauczyciele matematyki

M. Niedziela

T. Świrska.

Sportowa

nauczyciele w-fu

M. Dudziak

D. Skibin

Przedmiotów artystycznych

nauczyciele techniki, informatyki, plastyki,

D. Szałata

T. Świrska

muzyki
Przyrodnicza

nauczyciele przyrody ,geografii, biologii

B. Hucaluk - Pacek

T. Świrska

Nauczycieli religii

nauczyciele religii

K. Wojtowicz

D. Skibin

wychowawcy klas pierwszych

A. Zasaoska

wychowawcy klas drugich

K.Kwaigroch

D. Skibin

wychowawcy klas trzecich

B.Holzhausen

T.Świrska

Edukacja Wczesnoszkolna
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zespoły zadaniowe RP:
Nazwa zespołu:

Skład zespołu:

Koordynator zespołu:

Nadzorujący pracę :

Zespół ds. organizacji

D. Świrska , D. Nowicka-Sójka

R. Barsznica - Kalinowska

B. Rotte

pomocy psychologiczno-

R. Barsznica -Kalinowska , A. Komsta

pedagogicznej oraz spraw
opiekuoczo-wychowawczych

J. Dominik , A. Szuba, P. Drążek

Liderzy Wewnątrzszkolnego

(1 – 3) – E. Podsiadło , (4-6 ) - M. Kapuśniak , (świetlica) – J. Bejmowicz

Doskonalenia Nauczycieli

(diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia, organizowanie

B. Rotte

w szkole dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, organizowanie szkoleo
w ramach zespołów nauczycielskich)
Zespól ds. szkolnego

M. Krawczyk, J. Maciaszek-Klimczyk,

M. Krawczyk,

B. Rotte

oceniania – zmiany w WZO.

M. Bednarkiewicz ,R. Sosulska ,

Przygotowywane projekty

D. Mroczek ,E. Podsiadło

kl.1 - opis zadao K. Pietrowska ,

M. Kurek - zbiera i opracowuje program

B. Rotte

A. Lech ; kl. 2 - opis zadao L.Cichal,

z podziałem na klasy I – III (zadania,

M.Sztuba, E.Jeziorek ; kl. 3 – opis

terminy, realizatorzy) oraz koordynuje

zadao L. Maśluszczak , M.Kurek

realizację

zmian w statucie szkoły .
Zespół ds. promocji zdrowia
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współpraca D. Świrska , A. Komsta,
I. Dębowska,
Kl. 4 – opis zadao do realizacji

M. Durlak - zbiera i opracowuje

R. Jakubowski, M. Bogdaoska –

program z podziałem na klasy IV-VI

Bodych, M. Krawczyk

(zadania, terminy, realizatorzy) oraz

Kl.5 – opis zadao do realizacji

koordynuje realizację

M. Palica, M. Kireoczuk ,B. Hucaluk
- Pacek , M. Mielczarek
Kl.6 – opis zadao do realizacji
R. Lenart, K. Zagórska, B. Brzozowski,
M. Durlak
współpraca D. Nowicka-Sójka ,
R. Barsznica-Kalinowska, E. Dołęga,
I. Dębowska
Zespół ds. rozpoznawania

wychowawcy klas oraz pedagodzy

R. Sosulska , B.Rejek, A. Zasaoska,

promowania i wspierania

i psycholodzy

D. Świrska, A. Komsta, , B. Dicuk,

rozwoju uzdolnieo

B. Rotte

B. Wyporkiewicz, K. Kwasigroch,
B. Holzhausen , A. Grochala-Koped
(klasy I-III)
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J. Maciaszk-Klimczyk , M.Gumienna ,
S. Nestorowicz, D.Pradella, A.Rodak,
M. Niedziela, E. Cichocki , E.Rakoczy,
R.Lenart, R. Barsznica-Kalinowska, ,
D. Nowicka – Sójka – (klasy IV-VI)
- zespół opracowuje szkolny system
rozpoznawania uzdolnieo i wspierania
uczniów , informuje o konkursach,
festiwalach, zawodach…… - informuje
społecznośd szkolną o sukcesach uczniów
(tablica, strona internetowa), zbiera
dokumentację w tym zakresie –
dyplomy, zdjęcia, notatki prasowe itp,
- koordynuje przeprowadzanie diagnozy
style uczenia się , wnioskuje o zajęcia dla
uczniów szczególnie uzdolnionych ,
prowadzi zajęcia, organizuje pokazy
talentów – we współpracy
z wychowawcami, przeprowadza wybory
prymusa, na wniosek nauczycieli
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wybiera uczniów do wyróżnienia
medalem
Zespoły ds. diagnoz

B.Holzhausen,

B.Holzhausen (zgodnie z opracowanym

D. Skibin (I-II),

wewnętrznych -

K. Kwasigroch, A. Zasaoska

planem diagnoz dla klas 1-3 ,

T. Świrska (III)

monitorowanie i analizowanie

przekazywanie na zakooczenie klasy 3

osiągnięd uczniów

karty wyników diagnozy wychowawcom
klas czwartych)
D. Skibin

T .Sienkiewicz ,

T.Sienkiewicz (opracowanie planu

Michoo ,E. Rakoczy – j. polski,

badania osiągnięd uczniów na poziomie

historia

klas IV-VI, organizacja diagnoz,

T. Świrska

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

dokumentowanie, zamieszczanie

(matematyka,

Pacek – częśd matematyka, przyroda,

wyników w publik, przedstawianie

przyroda, biologia,

biologia, geografia

wniosków na spotkaniach.

geografia, języki

J. Pietruszewska, V.Szewczyk– języki

(j. polski, historia)

obce)

obce
Zespół opracowujący szkolny
system doradztwa zawodowego
oraz program doradztwa na rok

wychowawcy klas 4-6 i nauczyciele

D. Nowicka - Sójka

wychowawcy klas 1-3

A. Komsta

szkolny 2018/2019
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Zespół ds. promocji szkoły

A. Człapioska, A. Rodak , D. Szałata,

A. Człapioska (do zadao zespołu dodad

D. Olenderek , B. Brzozowski ,

systematyczną analizę informacji

M. Kapuśniak, M. Kamioska E.

zamieszczanych na stronie, sprawdzad

Jeziorek, A. Grochala-Koped,

z kalendarzem imprez i uroczystości

M. Mielczarek

czy wszystkie informacje o wydarzeniach

B. Rotte

pojawiły się na stronie szkoły )
Zespół odpowiedzialny za

M. Pawlina, L. Cichal, M. Gumienna

organizację

E. Rakoczy, J. Pietruszewska,

XII Międzynarodowego

A. Zasaoska, A. Gorzelak, K. Kwasigroch,

Konkursu Ekologicznego

E. Żmidzioska, D. Olenderek,

J. Skotnicka

B. Rotte

J.Bejmowicz, V.Szewczyk, M.Dudziak

B.Rotte

B. Wyporkiewicz, M. Krawczyk, P.
Matyja, M. Kurek, B. Rejek,
A.Wróblewska, J. Bejmowicz, E. Jeziorek,
A. Grochala-Koped
Prowadzenie ewaluacji

Pierwszy zespół: J.Skotnicka,

wewnętrznej

J. Bejmowicz, M.Kireoczuk, M.Kurek,
A.Niewiadomska
Drugi zespół : pedagodzy i psycholodzy
Trzeci zespół : B.Wyporkiewicz,
E.Jeziorek, V.Szewczyk, M.Bogdaoska-
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Bodych, D.Skibin, Czwaty zespół:
L.Masluszczak, M.Dudziak, M.Palica,
R.Lenart, T.Świrska

M. Bednarkiewicz

ERASMUS +

B. Rotte

(zespół realizujący projekt MIND oraz koordynujący współpracę
ze szkołami partnerskimi)
M. Bednarkiewicz , A. Dzierżanowska – Słowik , P. Kuśmierek , Monika Kapuśniak, Joanna Filipkowska, Dagmara Nowicka-Sójka, Joanna

Maciaszek-Klimczyk, Małgorzata Niedziela, Ewa Rakoczy, Agnieszka Wróblewska , Anna Puszczewicz, Barbara Rejek , Magda Sztuba,
Magdalena Kamioska, R. Barsznica – Kalinowska, Dorota Bodkowska, Danuta Rajskitel, Eryk Cichocki, Joanna Pietruszewska,
Agnieszka Zasaoska .
Zespół realizujący projekt

E. Cichocki, E. Rakoczy,

„Lekcje Kreatywności

A. Dzierżanowska-Słowik,

i Twórczości”

M.Kapusniak, M.Krawczyk,
P.Kuśmierek, M.Niedziela, D.Skibin
E.Jeziorek, K.Kwasigroch, R.Sosulska,

Koordynator E. Cichocki

B. Rotte

Koordynator K. Kwasigroch

A.Człapioska, B.Wyporkiewicz

51

Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/19:
Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Nadzorujący pracę

Administrator dziennika elektronicznego Librus

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

D.Skibin , T.Świrska

Synergia

Synergia) , obsługa techniczna dziennika, wsparcie merytoryczne
nauczycieli klas 1-3 ; B. Brzozowski – obsługa techniczna , monitoring
systematyczności zapisów w dziennikach kl.1-6 ; A. Jakubowska wsparcie merytoryczne nauczycieli kl.4-6

„Szkoła Rodzica” –w formie gazetki oraz na

R. Barsznica – Kalinowska , D. Świrska, D. Nowicka –Sójka,

stronie www szkoły

A. Komsta

Praca z uczniem cudzoziemskim.

Koordynuje A. Puszczewicz

B. Rotte

Drużyna „Fair Trade”

B. Rejek , K. Fingas , M. Kapuśniak

B. Rotte

Badanie losów absolwentów

B. Michoo, K. Zagórska

B. Rotte

Ewaluacja Programu Wychowawczo -

R. Barsznica – Kalinowska , A. Komsta, D. Nowicka –Sójka,

B. Rotte

Profilaktycznego 2018/2019.

D. Świrska

Opieka nad Samorządem Szkolnym

T. Sienkiewicz, E. Żmidzioska

B. Rotte

Opieka nad Pocztem Sztandarowym

R. Jakubowski, K. Zagórska

B. Rotte

B. Rotte
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Szkolny wolontariat „Klub Ośmiu”

J. Graczyk, P. Matyja - klasy pierwsze
J. Bejmowicz, K. Zielioska - Motyka - klasy drugie
A. Lech, J. Karpioska - klasy trzecie
A. Masłyka, A. Niewiadomska - klasy 4-5
R. Barsznica –Kalinowska, D. Nowicka- Sójka – klasy 6

B. Rotte

Szkolne Koło Pomocy Misjom

M. Aszkiełowicz, , K. Walkowia , K. Wojtowicz, ks. Ł. Ulas

B.Rotte

SKO – współpraca z Bankiem PKO – nauka

P. Janecka - Furmanek

B. Rotte

J. Dominik , J. Bejmowicz, A. Zasaoska, P. Matyja, J. Karpioska,

J.Skotnicka

- organizowanie akcji dobroczynnych
w szkole, krzewienie idei wolontariatu

oszczędzania.
Klub Szkół UNICEF

J.Graczyk
Gazetka Szkolna „Ikarek”

A. Rodak , A. Grochala-Koped

B. Rotte

Strona Internetowa Szkoły

M. Mielczarek, B. Brzozowski, A. Zajączkowski

B. Rotte

Protokoły Rad Pedagogicznych

nauczyciele w kolejności alfabetycznej

B. Rotte

Konkurs „zDolny Ślązaczek”

E. Cichocki , A .Jakubowska, K. Fingas, V.Szewczyk

T. Świrska

Program „Edukacja Lotnicza”

Kl. I – D. Bodkowska , Kl. II – R. Sosulska , Kl. III – D. Mroczek,

B. Rotte

Kl. IV-VI – E. Żmidzioska, A. Rodak
Projekt „Liga Klas”

T. Sienkiewicz, E. Żmidzioska

B. Rotte
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Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły

T. Świrska

B. Rotte

Zmiany w planie lekcji i planie dyżurów

D. Skibin, M. Krawczyk

B. Rotte

Plan pracy świetlicy

J. Skotnicka

B. Rotte

Plan zajęd pozalekcyjnych

J. Skotnicka

B. Rotte

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

p. T. Świrska – organizacja i rozliczenie - I semestr

B. Rotte

i aneksy do arkusza.

p. D. Skibin – organizacja i rozliczenie - II semestr
p. J. Skotnicka – organizacja zastępstw - świetlica
Kalendarz konkursów i imprez na rok

1) Świetlica – koordynatorzy pionów

J. Skotnicka

szkolny 2018/19:

2) klasy 1-3 – koordynatorzy zespołów

D. Skibin

3) klasy IV-VI - M. Mielczarek zbierze od komisji przedmiotowych

T. Świrska

Marsze na orientację

A. Jakubowska, M. Niedziela, K. Kowalczuk

B. Rotte

„OK. zeszyt”

M. Bednarkiewicz, A. Zasaoska, R. Sosulska, A. Wróblewska,

B.Rotte

J. Pietruszewska, A. Człapioska
Przygotowanie zeszytu informacyjnego na rok
szk. 2018/2019

Klasy I-III D. Mroczek, B. Holzhausen

B. Rotte

Klasy IV-VI M. Mielczarek, B. Brzozowski
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Koordynowanie drukowania świadectw

A. Zajączkowski

B. Rotte

Działalnośd dydaktyczna:







Szkolny Zestaw Programów Nauczania – załącznik nr 4.
Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr 5.
Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnieo uczniów - załącznik nr 6.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 7
Programy własne i innowacje realizowane w roku szkolnym 2018/19 – załącznik nr 8

Działania wychowawczo - opiekuocze, 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 2018/19 - załącznik nr 11.
Plan pracy świetlicy - załącznik nr 12.
Plan pracy biblioteki - załącznik nr 13
Plan pracy pedagoga klas I-III - załącznik nr 14.
Plan pracy pedagoga klas IV-VI – załącznik nr 15
Plan pracy psychologa kl. I -III -załącznik nr 16
Plan pracy psychologa kl. IV-VI – załącznik nr 17.
Plan pracy logopedy – załącznik nr 18
Plan pracy Samorządu Szkolnego - załącznik nr 19.
Plan pracy szkolnego wolontariatu – załącznik nr 20.
 Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 21.
“Nie jest najważniejsze byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byd lepszym od siebie z dnia wczorajszego” Mahatma Gandhi
Plan pracy zaopiniowany pozytywnie przez Radę Szkoły , przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu
w dniu 11 września 2018 r .
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