WARTOŚCI : EMPATIA, PRAWDA, DOBRO , SZACUNEK , ŻYCZLIWOŚĆ , PRZYJAŹŃ , WDZIĘCZNOŚĆ , HOJNOŚĆ , UCZCIWOŚĆ , WYTRWAŁOŚC , …
VALUES : EMPATHY, TRUE, GOOD, RESPECT, KINDNESS, FRIENDSHIP , GRATITUDE , GENEROSITY , HONESTY, PERSEVERANCE , …

________________________________________________________________________________________________________________

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 118
im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022

Wrocław, wrzesień 2021 r.
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Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022:
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
oraz realizację zadań programu wychowawczo - profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego
i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie
kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu
się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Przed nami nowy rok szkolny 2021/2022 - w Szkole Orlińskiego od wielu lat uczniów, nauczycieli, rodziców przez rok
szkolny prowadzi bajka Bruno Ferrero. Myślę, że zarówno na godzinach z wychowawcą , jak i w ramach innych lekcji, opracowywanych
programów, projektów będziemy pochylali się nad znaczeniem empatii w naszym życiu, szukali prawdy, dobra, zastanawiali się jakie
mury powinniśmy zburzyć, a co nowego lepszego zbudować. Nowy rok, nowe wyzwania , praca – ale tez dużo śmiechu, zabawy,
wypoczynku, budowania relacji .
MUR – Bruno Ferrero (2021-2022)
„Swego czasu było miasto, a może jeszcze jest, podzielone murem na pół. Był to mur wysoki, masywny, szary i groźny. Nigdy, ale to nigdy nikt nie ośmielił
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się przez niego przeskoczyć. W murze nie było przejść, bram czy czegoś w tym stylu. Najmniejszej nawet dziurki. Ci, którzy urodzili się z jednej strony muru
nigdy nie widzieli tych, którzy urodzili się po drugiej jego stronie i odwrotnie. Ludwiś mieszkał z tej strony muru. Był grzecznym chłopcem o kasztanowych
oczach i jasnych włosach. Ale był znudzony samotną zabawą na podwórku swojego domu, zbudowanego właśnie naprzeciw słynnego i ponurego muru.Dlaczego nie mogę pójść pobawić się po tamtej stronie muru? - pewnego dnia Ludwiś zapytał mamę. - Bo tam mieszkają bardzo źli ludzie - odpowiedziała
mama - Jeśli mi nie wierzysz, zapytaj tatę. Ludwiś poszedł odwiedzić ojca. W pracowni taty Ludwiś powtórzył swoje pytanie.- Dlaczego nie mogę pójść
pobawić się po tamtej stronie muru?- Bo tam mieszkają bardzo źli ludzie - odpowiedział tato. Ludwiś wrócił do zabawy po tej stronie muru. Ale pokusa
rzucenia przynajmniej okiem za mur była zbyt silna. Zobaczył, że na podwórku leżały kawałki tynku, które odpadły właśnie z tego muru. Obojętnym
ruchem podłożył swoją łopatkę pod większy wystający fragment. Kawałek tynku bardzo łatwo dał się podważyć. Ludwiś drążył więc z zapałem, aż przebił
mały otwór na drugą stronę. Z drugiej strony muru zobaczył inne podwórko, domek, ośmioletniego chłopca o jasnych włosach i kasztanowych oczach.
Ludwiś z tej strony muru zabrał Ludwisia z tamtej strony, aby zobaczył jego sekretną kryjówkę. - Mam brata, siostrę i psa - powiedział do niego Ludwiś. Tak samo, jak ja - odpowiedział Ludwiś. Ludwiś spacerował z Ludwisiem w tę i w tamtą stronę przez miasto po tamtej stronie muru.- Kupiłbym ci loda, ale
moi rodzice jak zwykle zapomnieli dać mi tygodniowego kieszonkowego - powiedział do niego Ludwiś. - Tak samo i moi - stwierdził Ludwiś. - Niezbyt
dobrze radzę sobie z matematyką i trochę boję się ciemności - powiedział Ludwiś. - Tak samo, jak ja - odpowiedział Ludwiś. Obaj chłopcy wzięli się za ręce i
powrócili pod mur.- Trzeba zawsze uważać, ponieważ tam są straszliwie źli ludzie - powiedział Ludwiś z tamtej strony muru. - Gdzie są ci straszliwie źli
ludzie? - zapytał Ludwiś z tej strony muru. - Są po tamtej stronie muru - odpowiedział mu Ludwiś. W końcu Ludwiś ponownie przecisnął się przez dziurę i
wrócił do swojego domu po tej stronie muru. Wszedł do domu udając, że nic się nie stało, ale jego ucieczka została zauważona. Tato i mama czekali na
niego trzymając się pod boki i marszcząc brwi. Przywitali go zdenerwowani: - Ludwiś! - krzyczeli - byłeś po tamtej stronie muru! - Tak - odpowiedział
Ludwiś. - Po stronie złych! - Tak - odpowiedział chłopiec. - I co? - wołali - jacy oni są? - Tacy sami, jak my - odpowiedział Ludwiś. Empatia to rzadka cecha,
która pomaga nam obalać mury. Dzięki niej możemy odkryć, że każdy "inny" jest taki sam, jak my.”
- Bruno Ferrero
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PRIORYTETY W PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022 :
1) Wychowujemy do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtujemy postawy empatii, szlachetności, zaangażowania społecznego,
burzymy mury wrogości - budujemy dobre relacje w klasie, w szkole , z innymi.
2) Uczymy odpowiedzialności za środowisko naturalne - wzmacniamy edukację ekologiczną w szkole.
3) Zapewniamy odpowiednią pomoc psychologiczno – pedagogiczną , uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne uczniów, zapewniamy wsparcia, wzmacniamy pozytywny klimat klasy, szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
4) Zapoznajemy uczniów z dziedzictwem cywilizacyjnym Europy, historią oraz kulturą polską , w tym osiągnięciami duchowymi
i materialnymi - przemyślane wykorzystanie w tym względzie wyjść i wycieczek edukacyjnych – kształtowanie postaw patriotycznych.
Sposoby realizacji zadań priorytetowych -

załącznik nr 1 (plany pracy poszczególnych zespołów i komisji).

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil .B. Orlińskiego we Wrocławiu:
Dyrektor Szkoły: B. Rotte brotte@sp118.pl
Zastępcy Dyrektora:
 J. Skotnicka (I etap edukacyjny (klasy 1-3) oraz nadzoruje pracę świetlicy) jskotnicka@sp118.pl
 M. Bednarkiewicz (II etap edukacyjny klasy IV a, b, c , V a - e , VI a-c ) mbednarkiewicz@sp118.pl
 D. Skibin
(II etap edukacyjny klasy IV d , e VII a -d , VIII a -e) dskibin@sp118.pl
Kierownik świetlicy J. Bejmowicz : (koordynuje pracę świetlicy szkolnej) jbejmowicz@sp118.pl
Asystent dyrektora ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej : R. Barsznica-Kalinowska (koordynuje pracę specjalistów , nauczycieli
wspomagających oraz pracowników zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela) rbarsznica-kalinowska@sp118.pl
Kierownik gospodarczy : G. Szymański (sprawy gospodarcze, nadzoruje pracę pracowników obsługi) gszymanski@sp118.pl
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Dyrektor B. Rotte

poniedziałek

wtorek

środa

7.30 – 15.30

9.00 - 17.00

7.30 - 15.30

czwartek
9.00 – 17.00

piątek
9.00 - 16.00

dyżury
wtorek 16.00 - 17.00
dyżur dla rodziców (w czasie trwania
pandemii online i telefoniczny)
czwartek 15.00 - 16.00
dyżur dla rodziców
(klas IV d ,e VII i VIII - w czasie trwania
pandemii online i telefoniczny)

Wicedyrektor D. Skibin

**7.30-14.30

**7.30-14.00

**7.30-13.30

10.30-16.00

**7.30-13.30

Wicedyrektor M. Bednarkiewicz

**7.30 - 13.30

9.00 - 17.00

10.00-15.00

**7.30-13.30

8.30-14.30

wtorek 16.00 - 17.00
dyżur dla rodziców
(klasy IV a, b, c , V i VI - w czasie trwania
pandemii online i telefoniczny)

9.00 - 16.00

**7.00 - 13.00

12.00 - 17.00

**7.30 - 14.00

**7.00-13.30

środa 16.00 - 17.00
dyżur dla rodziców (klasy 1-3 - w czasie
trwania pandemii online i telefoniczny)

9.00 - 17.00

11.00 - 17.00

**7.00 - 13.00

**7.00 - 13.00

12.00 - 17.00

piątek 16.00 -17.00 dyżur dla rodziców –
sprawy świetlicy (w czasie trwania
pandemii online i telefoniczny)

8.30 – 15.00

13.00 –17.00

9.00 – 14.00

10.00 – 15.00

9.00 – 14.00

wtorek 16.00 - 17.00
dyżur dla rodziców klas VII – VIII
(w czasie trwania pandemii online
i telefoniczny)

9.00 - 17.00

7.00 -15.00

9.00 - 17.00

7.00 - 15.00

Wicedyrektor J. Skotnicka

Kierownik J. Bejmowicz

Asystent dyrektora ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej –
R. Barsznica -Kalinowska
Kierownik G. Szymański

7.00 - 15.00

** kontrola dyżurów porannych
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Liczba pracowników zatrudnionych w roku szkolnym 2021/2022 :
 Liczba zatrudnionych nauczycieli - 107
 Liczba pracowników administracji i obsługi - 40 w tym pracowników administracji (12) , pracowników obsługi (20) , pomoc nauczyciela (8),
 I etap edukacyjny – klasy I – III:
l.p.

KLASA - numer sali

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

Wychowawca grupy świetlicowej

Sala świetlicowa

1.

Klasa I a - 39

A. Zasańska koordynator pionu klas pierwszych

K. Pietrowska

D-1

2.

Klasa I b - 40

E. Podsiadło

A. Żołdak –koordynator zespołu

D-2

3.

klasa I c - 41

B. Dicuk

N. Kopertowska

D-3

4.

klasa I d - 41

D. Bodkowska (II zmiana)

J. Kowalewska

D-2

5.

klasa I e -40

J. Filipkowska (II zmiana)

K. Zielińska-Motyka

D-1

6.

Klasa II a - 49

R. Sosulska (II zmiana)

J. Pędzich – koordynator zespołu

S-1

7.

Klasa II b - 54

A. Iwańska (II zmiana)

A. Markowska

s-2

8.

Klasa II c - 49

E. Jeziorek

K. Adamska

s-1

9.

klasa II d - 48

K. Kwasigroch

D. Olenderek

s-3

koordynator pionu klas drugich
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10.

klasa II e - 54

B. Wyporkiewicz

M. Nadolna

s-2

11.

Klasa III a - 06

D. Mroczek

M. Kurek

06

12.

Klasa III b - 01

L. Maśluszczak

A. Piegza

01

13.

Klasa III c -02

B. Holzhausen koordynator pionu klas trzecich

K. Rudnik

02

14.

Klasa III d -50

P. Furmanek - Jankowska

A. Gorzelak – koordynator zespołu

50

15.

Klasa III e- 51

A. Skoropada

A. Anzorge

51

16.

Klasa III f - 55

J. Graczyk

A. Lech

55

 II etap edukacyjny - klasy IV -VIII

KLASA - numer sali

l.p.

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY

Wychowawca „cień”

(godzina z wychowawcą)


Klasa IV a - 65

J. Maciaszek-Klimczyk

M. Bogdańska-Bodych



Klasa IV b - 16

M. Stefańska

A. Szczepanik



Klasa IV c - 11

D. Szałata

A. Maciak
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Klasa IV d – 16

K. Fingas

M. Sztuba



Klasa IV e - 63

R. Lenart

A. Skonieczna



Klasa V a - 25

M. Marciniec

B. Brzozowski



Klasa V b - 25

K. Cichocka

M. Durlak



Klasa V c - 69

M. Gumienna

J. Strojec



Klasa V d - 24

J. Pietruszewska

E. Żmidzińska



Klasa V e - 26

L. Łabudek

B. Schutty



Klasa VI a - 62

P. Kuśmierek

M. Bielak



Klasa VI b - 69

A. Ligocka

M. Metelica



Klasa VI c - 16

R. Krzemień

M. Korzeniewska



Klasa VII a – 15

E. Rakoczy

B. Hucaluk-Pacek



Klasa VII b – 31

A. Jakubowska

R. Jakubowski



Klasa VII c - 65

H. Uchwał-Kalka

P. Grzyb



Klasa VII d - 70

A. Puszczewicz

W. Misiewicz



klasa VIII a - 66

M. Palica

T. Sienkiewicz
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Klasa VIII b - 64

A. Dzierżanowska-Słowik

P. Mazurkiewicz



Klasa VIII c - 10

M. Dudziak

A. Rydlik



Klasa VIII d - 24

M. Niedziela

M. Kireńczuk



Klasa VIII e - 23

M. Kapuśniak

J. Dominik

*** Wychowawca „cień” pełni zastępstwo za wychowawcę w przypadku jego nieobecności, wspiera działania wychowawcze w klasie,
pomaga w integrowaniu zespołów klasowych.

 ADMINISTRACJA SZKOŁY:
Stanowisko

Godziny pracy

Nadzorujący pracę

sekretarz szkoły – G. Boczek

poniedziałek, środa 7. 00 - 15.00
czwartek , piątek 8. 00 - 16.00
wtorek 7.30 - 15.30 lub 9.00 - 17.00 (wymiennie z p. Klim)

B. Rotte

specjalista ds. administracyjnych – E. Czachara

poniedziałek, środa 8. 00 - 16.00
czwartek , piątek 7. 00 - 15.00
wtorek 7.30 - 15.30 lub 9.00 - 17.00 (wymiennie z p. Boczek)
poniedziałek, środa , piątek 7.00 – 15.00
wtorek , czwartek 9.00 - 17.00
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

inspektor bhp – J. Nawrot

wtorek 8.30 – 15.30 , pozostałe godziny zgodnie z potrzebami szkoły

specjalista ds. uczniowskich – A. Klim
kierownik gospodarczy– G. Szymański
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starszy specjalista ds. kadr – A. Nowosielska

poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

główny informatyk – A. Zajączkowski

poniedziałek – czwartek 8.00 - 15.30

G. Szymański

informatyk – M. Mielczarek

poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00

G. Szymański

Informatyk, administrator dziennika Librus
– B. Brzozowski
administrator dziennika Librus , plan lekcji oraz
plan dyżurów – A. Jakubowska
informatyk - wsparcie techniczne rozliczania
godzin pracy N – R. Krzemień
referent - awans zawodowy, ocena pracy
pracowników – K. Zielińska-Motyka

poniedziałek 12.50-14.50 , wtorek 7.30-11.30 ,środa 7.30-8.30
czwartek 7.30-9.30 , piątek 11.50-12.50

B.Rotte

poniedziałek 12.45-16.45, wtorek 13.00-14.00 , środa 7.30-10.30
czwartek 7.30-8.30, piątek 12.45-13.45
poniedziałek 13.40 -16.40, wtorek 15.20-17.20, środa 14.30 -16.30, czwartek
14.30-15.30 , piątek 7.55 - 9.55
poniedziałek 11.45 - 13.45 ,wtorek 12.45 - 14.45, środa 12.45 - 14.45
czwartek 12.00 - 14.00 , piątek 11.45 - 13.45

B.Rotte
B.Rotte
B.Rotte

 BIBLIOTEKA : p. A. Rodak , p. A. Grochala-Kopeć
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 – Kopeć
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 -14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
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 PEDAGODZY , PSYCHOLODZY, LOGOPEDA, NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY, POMOC NAUCZYCIELA, DORADCA ZAWODOWY:
Dni tygodnia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

pedagodzy szkolni
A. Paruszewska-Gamrot pedagog klas I– III

9.00 -13.30

12.00 – 17.00

**8.00 -13.30

9.00 – 14.00

**8.00 -12.00

12.00 -16.00

**8.00 – 13.00

8.30 -13.30

**8.00-13.00

8.30 -14.30

10.00 – 15.00

13.00 – 17.00

9.00 – 14.00

10.00 – 15.00

9.00 – 14.00

(gabinet nr 42)
M. Metelica pedagog klas IV-VI
(gabinet nr 14)
R. Barsznica – Kalinowska
pedagog klas VII-VIII

(gabinet nr 72)
psycholodzy szkolni

A. Suwała psycholog klasy I-III (gabinet nr 42)

13.30-14.35 oraz
16.15-18.30

**8.00 -14.35
oraz 16.15-16.30

13.30 – 17.00

8.15 -13.40 oraz
15.20-16.00

**8.00 – 14.30

D. Nowicka-Sójka psycholog klasy IV-VIII

**8.00 -12.30

13.00 – 17.00

9.30-15.30

8.30 -14.30

10.00 – 14.30

-

13.40-15.20

-

(gabinet nr 14)
doradca zawodowy
A. Suwała

14.35-16.15

14.35-16.15
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logopeda
J. Dominik (gabinet nr 72a)

13.40-16.15

12.45 – 17.00

12.45 – 15.20

10.50 -14.25

**8.00-13.30

7.50 – 11.35

9.55 – 13.30

**8.00 – 12.30

**8.00 – 10.40

**8.00 – 11.35

**8.00 – 11.35

**8.00 – 10.40 oraz

8.00 – 10.40 oraz

11.45-12.30

11.45-12.30

nauczyciele wspomagający
P. Grzyb - nauczyciel wspomagający

**8.00 – 9.40
10.50-14.25

D. Świrska - nauczyciel wspomagający

8.00 – 12.40

M. Nych - nauczyciel wspomagający

12.45 – 16.15

11.30 – 15.20

11.45 – 16.15

11.45 – 15.20

11.45 – 15.20

A. Masłyka – nauczyciel wspomagający

7.45 – 11.15

7.45 – 11.15

8.40-12.15

8.40-12.15

7.45 – 12.20

M. Werkowska - Mazur – nauczyciel

**8.00 – 12.30

**8.00 – 8.45

8.00 – 12.30

8.00 – 9.40 oraz

8.00 – 11.35

wspomagający

oraz 9.55-11.35

10.50-11.35

pomoc nauczyciela
W. Jachna - pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

M. Czapnik – pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

M. Strzykała - pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

P. Wilczek – pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30-15.30

7.30-15.30
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B. Korejke - pomoc nauczyciela

7.30 – 15.30

7.30 – 15.30

7.30 – 15.30

7.30 – 15.30

7.30 – 15.30

U. Wantuch- Urbanik - pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

S. Kuberna -pomoc nauczyciela

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30 -15.30

7.30-15.30

7.30-15.30

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom – załącznik nr 2
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – plan załącznik nr 3:
 M. Kurek (klasy pierwsze)
 M. Bogdańska - Bodych (klasy pierwsze i drugie)
 M. Sztuba (klasy trzecie)
Wolontariat - plan załącznik nr 4 :
A. Masłyka - koordynator zespołu ds. wolontariatu szkolnego kl.1-3 :
K. Pietrowska, A. Piegza, D. Świrska, N. Kopertowska, B. Dicuk , P. Furmanek - Jankowska , J. Kowalewska
M. Dudziak – koordynator zespołu ds. wolontariatu szkolnego kl.4-8 :
K. Wojtowicz, M. Aszkiełowicz, D. Nowicka-Sójka, M. Metelica, R. Barsznica-Kalinowska, J. Dominik M. Sztuba, M.Bogdańska-Bodych
Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowań uczniów - załącznik nr 5
PIELĘGNIARKA : I. Dębowska pracuje poniedziałek, środa, czwartek od 8.30 do 16.05 , we wtorek i piątek od 7.30 do 15.05.
 Przydział gabinetów do opieki:
NR GABINETU
62

OPIEKUN

P. Kuśmierek
13

63

R. Lenart, B. Schutty

64

A. Dzierżanowska –Słowik, A. Maciak

65

K. Uchwał- Kalka, J. Maciaszek -Klimczyk

66

T. Sienkiewicz

68

P. Grzyb , D. Świrska

69

M. Gumienna , A. Ligocka

70

A. Puszczewicz

7

M. Werkowska -Mazur, M. Nych

8

I. Dębowska

9

B. Hucaluk -Pacek

10

A. Rydlik

11

E. Żmidzińska , D. Szałata

12

D. Szałata

14

D. Nowicka - Sójka , M. Metelica

15

E. Rakoczy

14

16

R. Krzemień

18

Pokój pracy nauczycieli - kopiarki

19

A. Rodak , A. Grochala-Kopeć

20

B. Brzozowski

20 a

M. Stefańska

21

J. Pietruszewska, M. Marciniec

23

M. Kapuśniak

24

M. Niedziela

25

K. Cichocka, A. Skonieczna

26

W. Misiewicz ,L. Łabudek

27

P. Mazurkiewicz

28

P. Mazurkiewicz

29

M. Bednarkiewicz

30

Nauczyciele religii

31

A. Jakubowska , A. Szczepanik

15

38

K. Talaga / V. Szewczyk , M. Bielak

39

A. Zasańska

40

E. Podsiadło, J. Filipkowska

41

B. Dicuk, D. Bodkowska

42

A. Paruszewska-Gamrot, A. Suwała

D1

K. Pietrowska, K. Zielińska -Motyka

D2

J. Kowalewska , A. Żołdak

D3

N. Kopertowska

D–4

szatnia klas pierwszych

A - 02

B. Holzhausen, K. Rudnik

A - 06

D. Mroczek , M. Kurek

A - 01

L. Maśluszczak, A. Piegza

A - 04

pokój socjalny pracowników obsługi

A- 05

J.Bejmowicz

48

K. Kwasigroch
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49

R. Sosulska, E. Jeziorek

50

P. Furmanek-Jankowska, A. Gorzelak

51

A. Skoropada, A. Anzorge

52

G. Boczek, A. Nowosielska

53

A. Kuliczkowska -Wróbel, E. Kuhn

54

B. Wyporkiewicz, A. Iwańska

55

J. Graczyk, A. Lech

- s1

J. Pędzich, K. Adamska

- s2

A. Markowska, M. Nadolna

- s3

D. Olenderek

- s4

M. Pawlina

-s5

L. Cichal

zuchówka

B. Rejek

hala sportowa i mała sala

Nauczyciele wychowania fizycznego

magazyn sprzętu sportowego

Nauczyciele wychowania fizycznego

17

szafa magazynowa

Nauczyciele wychowania fizycznego

przy małej sali
sala gimnastyki korekcyjnej

M. Sztuba, M. Bogdańska – Bodych, M. Kurek

E –01

K. Fingas

E – 02

Pokój nauczycieli w-fu

72
72 A
33
33 „a”

33 „b”

R. Barsznica -Kalinowska
J. Dominik
Pokój nauczycielski
A. Nowosielska , K. Zielińska-Motyka

A. Zajączkowski, M. Mielczarek

34

D. Skibin

35

J. Skotnicka

2a

G. Boczek , A. Klim

2b

B. Rotte

2c

E. Czachara , J. Nawrot,

18

48 „a”



G. Szymański

Przydział tablic na korytarzu do opieki:
LOKALIZACJA TABLICY
obok portierni ( priorytety pracy szkoły ,

OPIEKUN
D. Olenderek

plan lekcji kl.1-3, plan pracy świetlicy , zajęcia
pozalekcyjne, kalendarz szkolny kl.1-3)
hol główny (priorytety pracy szkoły, plan lekcji klasy 4-8, E. Żmidzińska
zajęcia pozalekcyjne , kalendarz szkolny kl.4-8)
72

zespół pomocy p - p - koordynuje R. Barsznica –Kalinowska

19

A. Grochala-Kopeć , A. Rodak

48 - 55

R. Sosulska, A. Iwańska, E. Jeziorek, B. Wyporkiewicz, P. Furmanek-Jankowska, J. Graczyk,
A. Skoropada , K. Kwasigroch

„ Pasje i Talenty kl.1-3 ” – obok sali 55

B.Rejek, R.Sosulska - IX – XI
D.Bodkowska, K.Pietrowska, A.Zasańska - XII – III ,
A.Graczyk, B.Holzhauzen, K.Rudnik - IV - VI

19

wejście do szkoły – po lewej stronie
Segment - A
„ Pasje i Talenty kl.4-8” – przy sali nr 9

E. Czachara (informacje dla pracowników z RODO , BHP )
D. Mroczek, L. Maśluszczak, B. Holzhausen, wychowawcy świetlicy klas 3 a, b, c
P. Mazurkiewicz, E. Żmidzińska (IX-XI)
B. Hucaluk - Pacek, B. Schutty, W. Misiewicz (XII - III)
M. Gumienna , J. Maciaszek-Klimczyk, K. Cichocka ,Łabudek (IV-VI)

Samorząd Szkolny (aktualności szkolne , informacje

D. Szałata, B. Brzozowski, A. Maciak, E. Rakoczy

o konkursach, zawodach , sprawy samorządu szkolnego,
Liga Klas)
Tablice w gabinetach
Tablica UNICEF
Tablice na bloku sportowym

Opiekunowie poszczególnych gabinetów *** UWAGA
Zespół UNICEF – koordynuje J. Dominik
Nauczyciele w-fu

Wszelkie informacje o konkursach zamieszczamy wyłącznie na tabliczkach przy gabinetach , inne ogłoszenia samorządu, wolontariatu itd. – za zgodą
nauczyciela opiekuna na tablicach ogłoszeń na półpiętrach . W szkole nie zamieszcza się informacji, ogłoszeń w innych miejscach niż wymienione.
*** 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…
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W każdym gabinecie na drzwiach powinny być umieszczone (zalaminowane) zasady obowiązujące w Naszej Szkole).

Organizacja pracy świetlicy szkolnej , regulamin świetlicy oraz plan pracy świetlicy – załącznik nr 13


KALENDARZ SZKOLNY 2021/2022:

SIERPIEŃ
Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

26 sierpnia

przedstawienie kierunków pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022;

B.Rotte , M. Bednarkiewicz, D. Skibin,

(czwartek 9.00 -15.00)

zasady bhp w SP 118 obowiązujące od września 2021;

J. Skotnicka, J.Bejmowicz

wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w roku szkolnym 2020/2021;
wyniki diagnoz, egzaminu zewnętrznego praca w zespołach kl.1-3, 4-8,
specjalistów, świetlicy;
27 sierpnia

praca w zespołach wychowawczych : szkolenia „Po tamtej stronie muru”

B.Rotte , M. Bednarkiewicz, D. Skibin,

(piątek 9.00 - 15.00)

oraz „Nauczyciel i uczeń w dobrej relacji”;

J. Skotnicka, J.Bejmowicz

opracowanie systemu motywacyjnego, budowanie zespołów, plan wycieczek,
imprez , program wychowawczo-profilaktyczny, pomoc p - p udzielana uczniom
– plan pomocy; przygotowanie gabinetów, zakładanie dzienników

30 sierpnia

- WYSŁANIE DO UCZNIÓW ZAPROSZEŃ NA rozpoczęcie roku szkolnego;

wychowawcy klas

praca w zespołach wychowawczych : szkolenia „Po tamtej stronie muru” oraz

B. Rotte, D. Skibin, M.Bednarkiewicz,

21

(poniedziałek 9.00 - 15.00)

„Nauczyciel i uczeń w dobrej relacji”;

J. Skotnicka, J.Bejmowicz

opracowanie systemu motywacyjnego, budowanie zespołów, plan wycieczek,
imprez , program wychowawczo-profilaktyczny, pomoc p - p udzielana uczniom
– plan pomocy, przygotowanie gabinetów, zakładanie dzienników;
31 sierpnia

spotkania w komisjach przedmiotowych , przygotowanie gabinetów ;

B.Rotte, M. Bednarkiewicz, D. Skibin,
J. Skotnicka, J.Bejmowicz

31 sierpnia (wtorek)

przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp

Inspektor bhp , społeczny inspektor pracy

do 31 sierpnia

przygotowanie gabinetów , tablic korytarzowych i w salach

wszyscy nauczyciele wicedyrektorzy –

na rozpoczęcie nowego roku

zgodnie z rejonem

(wtorek 9.00-15.00)

WRZESIEŃ
Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

1 września (środa)

1 września 2021 - uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

https://sp118.pl/harmonogram-

(spotkanie z wychowawcami w klasach , w sali wysłuchanie bajki,

rozpoczecia-nowego-roku-

życzenia od dyrektora, podanie planu lekcji, wręczenie zeszytów informacyjnych ,

szkolnego-2021-2022/

zasady bezpieczeństwa …. )

2 – 10 września

wnioski rodziców uczniów kl. I oraz nowych uczniów

wychowawcy klas - wnioski przechowują

kl. II-VIII o udział w lekcjach religii , uczniowie którzy nie będą uczęszczali

w teczce wychowawcy , informację

na lekcję religii przebywają w bibliotece (kl.4 - 8) lub świetlicy (kl.1-3).

przekazują (lista - forma pisemna, podpis

wychowawcy - zapis w dzienniku
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w przypadku, gdy jest to pierwsza lekcja uczeń przychodzi na drugą lekcję do

wychowawcy ) do p. A. Grochali-Kopeć

szkoły , w przypadku gdy religia jest na lekcji ostatniej wówczas uczeń kończy

kl.4-8, do p. J.Bejmowicz kl.1-3

lekcje i wraca do domu .
2 – 10 września

zebranie wniosków rodziców uczniów kl. I oraz nowych uczniów – udział

wychowawcy klas - wnioski przechowują

w lekcjach etyki

w teczce wychowawczej, przekazanie
informacji (lista - forma pisemna, podpis
wychowawcy )
- do p. A. Zasańskiej (kl. 1-3)
- do p. A Puszczewicz (kl. 4-8)

2 – 10 września

zapoznanie uczniów z PZO i WZO oraz sformułowanie wymagań edukacyjnych

wszyscy nauczyciele – wpis tematu

z poszczególnych zajęć , zapoznanie uczniów z wymaganiami

w dzienniku po przeprowadzonej lekcji

zapoznanie z zasadami oceny zachowania – podpis ucznia – lista w teczce
wychowawczej
zapoznanie rodziców z wymaganiami oraz zasadami oceniania podczas

wychowawcy - w teczce wychowawczej –

pierwszego zebrania - potwierdzenie – lista podpis (przechowywane w teczce

lista, wpis do dziennika

wychowawcy)
2 - 10 września

szczegółowe omówienie procedur związanych z bezpieczeństwem;

wychowawcy klas I-VIII - informację

zebranie informacji przez wychowawców klas, którzy uczniowie sami wracają

przechowuje wychowawca klasy w teczce

do domu, którzy pozostają w świetlicy, kto jest upoważniony do odbierania

wychowawcy ,

dziecka po zakończonych lekcjach ;
wychowawcy świetlicy zbierają dokumentację – upoważnienie do odbioru dziecka

wychowawcy świetlicy informację
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ze świetlicy (tam , gdzie nie zostało to jeszcze dostarczone);

o odbiorze ze świetlicy przechowują
w teczce wychowawcy świetlicy

2-10 września

na wszystkich lekcjach omawiane są zasady pracy - zgodnie z wypracowanym

wszyscy nauczyciele

w szkole systemem - umieszczenie na drzwiach wszystkich gabinetów
obowiązujących zasad
do 10 września

konsultacje nauczyciela wychowania do życia w rodzinie – możliwość zapoznania

D. Rajskitel

się z programem nauczania (drajskitel@sp118.pl)

wychowawcy klas 4-8 informują
rodziców

do 10 września

do 10 września

przygotowanie tematów na godziny wychowawcze - przekazanie wychowawcom

pedagodzy, psycholodzy – koordynuje

klas

R. Barsznica-Kalinowska

opracowanie planu „Szkoły Rodzica” przekazanie wychowawcom

pedagodzy, psycholodzy - koordynuje
R. Barsznica-Kalinowska

do 13 września

spotkanie Rady Szkoły – zaopiniowanie Planu Pracy Szkoły, opinia na temat K. Wojtowicz
dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 12 listopada, 2 maja,
7 stycznia, 24,25,26 maja podczas egzaminu ósmoklasisty
oraz piątek 17 czerwca , przygotowanie wyborów do Rady Szkoły

do 13 września

opracowanie przez zespół RP „Programu wychowawczo -profilaktycznego

pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy

na rok szk. 2021/2022” zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną, przekazanie

klas

Radzie Rodziców do uchwalenia.

24

do 13 września

opracowanie Programu Doradztwa Zawodowego na rok szk. 2021/2022

A. Suwała we współpracy pedagodzy,
psycholodzy, wychowawcy klas

do 14 września

do 14 września

do 14 września

wysłanie do rodziców listów powitalno - informacyjnych, zaproszenie na

wychowawcy klas , J. Skotnicka, D.Skibin,

pierwsze zebranie z rodzicami (kopia do wicedyrektora – zgodnie z nadzorem)

M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem)

złożenie do biblioteki nowych programów nauczania.

wszyscy nauczyciela , J. Skotnicka,

Oświadczenia nauczycieli o znajomości obowiązujących podstaw programowych

D.Skibin,

oraz o realizacji programów w poszczególnych klasach

M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem)

zdiagnozowanie, którzy uczniowie klas IV - VIII nie będą uczęszczać w roku

wychowawcy klas , D. Rajskitel

szkolnym 2021/2022 na zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

(wychowawcy przekazują informację
p. D. Rajskitel - lista - forma pisemna,
pismo od rodzica wychowawcy
przechowują w teczce wychowawczej)

14 września

rada pedagogiczna: przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego ,

B. Rotte

przyjęcie do realizacji planu pracy na rok szkolny 2021/2022,
zaopiniowanie programu wychowawczo –profilaktycznego na rok szk.2021/2022,
zaopiniowanie projektu planu finansowego, uchwalenie programu doradztwa
zawodowego na rok szk. 2021/2022, zaopiniowanie planu lekcji i przydziału
czynności dodatkowo płatnych ,zaopiniowanie dodatkowych programów
nauczania
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do 15 września

wychowawcy omawiają w klasach przebieg ewakuacji, drogi ewakuacyjne, zasady wszyscy wychowawcy, inspektor bhp
zachowania się uczniów w czasie ewakuacji ogłoszonej podczas lekcji
jak również podczas przerwy, zasady zachowania podczas ataku
terrorystycznego

do 17 września

zagospodarowanie tablic na korytarzach i w salach

nauczyciele , J. Skotnicka, D.Skibin,
M. Bednarkiewicz (zgodnie z nadzorem)

13 – 24 września

rekrutacja uczniów na zajęcia pozalekcyjne, tworzenie grup , opracowywanie

Nauczyciele zgodnie z przydziałem

programów, zakładanie dokumentacji
do 17 września

zaplanowanie przez wychowawców klas w uzgodnieniu

wychowawcy klas oraz pedagodzy

z pedagogiem, psychologiem pomocy psychologiczno-pedagogicznej –

i psycholodzy , prowadzący zajęcia

poinformowanie rodziców o planowanych formach zajęć na rok szkolny
2020/2021

do 20 września

opracowanie planów pracy komisji zadaniowych , pedagoga , psychologa,

J. Skotnicka, D.Skibin, M. Bednarkiewicz
(zgodnie z nadzorem)
koordynatorzy zespołów

świetlicy , biblioteki , czytelni , wolontariatu, Samorządu Szkolnego i inne …
złożenie w sekretariacie (pod planem podpisuje się koordynator) i wysłanie
wersji elektronicznej do dyrektora
do 20 września

pedagog/psycholog podpowiada rodzicom jak dobrze zaplanować pracę

Pedagog/psycholog zgodnie z przydziałem

z dzieckiem w nowym roku szkolnym
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do 20 września

opracowanie planów pracy komisji przedmiotowych - złożenie w sekretariacie

koordynatorzy komisji

oraz umieszczenie w public (pod planem podpisuje się koordynator )

20 -30 września

20 - 23 września

„Znam zasady bezpieczeństwa – bezpiecznie w domu, w szkole, na drodze”

nauczyciele w-fu , wychowawcy klas 1-3,

Nauka udzielania I pomocy.

wychowawcy grup świetlicowych

zebrania z rodzicami uczniów:

wychowawcy , J. Skotnicka

20.09 - kl.1a,b,c (godz. 17.00) kl.2 d, e, c (godz. 17.15) , kl.3 a, b, c (godz. 17.00)

M. Bednarkiewicz , D.Skibin

21.09 - kl. 4 (godz.16.45) , kl.5 (godz. 17.00) , kl. 6 (godz.17.15),
22.09 - kl.1 d, e (godz.17.00) kl.2a,b (godz. 17.15) kl.3 d, e, f (godz.17.00)
23.09 - kl.7 (godz.17.00) i kl. 8 (godz. 17.15)
od 27 września

rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych również pracy wolontariatu.

nauczyciele zgodnie z planem

27 września - 8 października

akcja „Posadź drzewko dla pokoju”

nauczyciele przyrody i biologii,
wychowawcy klas 1-3

29 września godz.17.00, sala 37

pierwsze spotkanie wybranej na rok szkolny 2021/2022 Rady Rodziców

do 30 września

plan pracy liderów WDN - podjęcie decyzji w związku z doskonaleniem

Liderzy WDN

zawodowym
do 30 września

aktualizacja strony Internetowej szkoły

M. Mielczarek , A. Zajączkowski
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do 30 września

zdiagnozowanie potrzeb uczniów, zbadanie indywidualnych stylów

Wychowawcy – diagnoza ,

uczenia się uczniów za pomocą platformy „Indywidualni” , poznanie

Nauczyciele –poznanie wyników diagnozy ,

mocnych stron, skutecznych metod i technik nauczania w oddziałach

zapoznanie się z metodami, technikami

klasowych

pracy dostępnymi na platformie
„Indywidualni”

do 30 września

zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w szkole lub zmianami

wszyscy nauczyciele , J. Skotnicka,

w dokumentach (statut, program rozwoju szkoły, regulamin pracy,

D.Skibin, M. Bednarkiewicz - zgodnie z

program wychowawczy i profilaktyki, procedura udzielania pomocy

nadzorem

psychologiczno-pedagogicznej, procedura bezpieczeństwa, plan ewakuacji,
polityka ochrony danych osobowych….)
przygotowanie teczki wychowawcy , dzienników, innowacji, programów

nauczyciele , wychowawcy , J. Skotnicka,

własnych , arkuszy nowych uczniów, dzienników zajęć pozalekcyjnych,

D.Skibin, M. Bednarkiewicz - zgodnie

zajęć dodatkowych

z nadzorem

dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych

wszyscy nauczyciele , D. Skibin,

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

M. Bednarkiewicz, J. Skotnicka

do 30 września

program wychowawczo – profilaktyczny na rok szk. 2021/2022.

uchwała Rady Rodziców - B.Rotte

do 30 września

opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych

pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy –

do 30 września

do 30 września

koordynują pracę :
w klasach 1-3 p. Paruszewska – Gamrot,
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w klasach 4-8 p. Nowicka-Sójka
do 30 września

zapoznanie rodziców z programem doradztwa zawodowego

A. Suwała

do 30 września

przeprowadzenie wyborów do Rady Szkoły

Rada Szkoły

do 30 września

przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

Rada Rodziców

30 września

Dzień Chłopca

wychowawcy klas, rodzice

do 30 września

zajęcia integracyjne w klasach pierwszych i czwartych

wychowawcy oraz pedagodzy
i psycholodzy

do 30 września

trening zachowania na wypadek ataku terrorystycznego oraz próbna ewakuacja

Inspektor bhp

na wypadek pożaru.
wrzesień

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

komisja języków obcych

wrzesień

wybory do Samorządu Szkolnego

A. Maciak, E.Rakoczy, D.Szałata,
B.Brzozowski

PAŹDZIERNIK
Terminy
1-8 października

Zadania

Odpowiedzialni

projekt ogólnoszkolny „Zakwitniemy na wiosnę” – sadzenie cebulek kwiatów wokół nauczyciele przyrody, biologii,
szkoły

wychowawcy świetlicy
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12 października

wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej

dyrektor , wicedyrektorzy, przewodniczący
komisji ,kierownik gospodarczy

14 października

zajęcia integracyjne w klasach – według wypracowanych przez zespół pomocy

pedagog, psycholog ,nauczyciele

p - p oraz wychowawców scenariuszy - „Jak burzyć mury i budować dobre relacje

i wychowawcy 2 – 3 i 5 - 8

w klasie”
pasowanie na Ucznia Szkoły Orlińskiego – klasy pierwsze

wychowawcy klas pierwszych

przedstawienie społeczności szkolnej Samorządu Uczniowskiego

opiekunowie

i Pocztu Sztandarowego
do 15 października

składanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

wszyscy nauczyciele , E. Czachara

– na okres IX – XII 2021r.
do 15 października

złożenie wniosków o dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych , studiów

wszyscy nauczyciele , E. Czachara

podyplomowych oraz innych form doskonalenia w roku 2022.
19 października

spotkania szkoleniowe rady

liderzy wdn , B. Rotte, wicedyrektorzy,
kierownik świetlicy

23 października

„W mojej klasie - IT w edukacji” – konferencja dla nauczycieli

M. Kapuśniak

25 -29 października

odwiedziny przedstawicieli uczniów klas czwartych na grobie Patrona

wychowawcy klas czwartych

25 - 28 października 15.30 - 17.30 konsultacje dla rodziców – przekazywanie informacji o postępach

nauczyciele , J. Skotnicka, M.
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i trudnościach

Bednarkiewicz D. Skibin

LISTOPAD
Terminy
10 listopada

Zadania
Rocznica Odzyskania Niepodległości

Odpowiedzialni
koordynatorzy kl. 1-3 , nauczyciele
historii,
wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem

11 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny

12 listopada

dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

wicedyrektorzy, kierownik świetlicy

16 listopada

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

pedagodzy i psycholodzy

15 - 19 listopada

Tydzień Edukacji Globalnej

B. Hucaluk-Pacek, nauczyciele kl.1-3,
wychowawcy świetlicy

22 listopada

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Wolontariat, Samorząd Szkolny

22 - 26 listopada

apele porządkowe „Jak burzyć mury, jak budować dobre relacje w szkole”

pedagodzy, psycholodzy , wychowawcy

23 listopada

rada szkoleniowa

Liderzy wdn –u , dyrektor, wicedyrektorzy

30 listopada

wiadomość do rodziców – informacja o terminie wystawienia prognozowanych

wychowawcy klas, wicedyrektorzy - zgodnie

ocen, zaproszenie na konsultacje, informacja o bieżących sprawach szkoły/klasy
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(kopia do wicedyrektora )

z nadzorem

GRUDZIEŃ
Terminy

Zadania

29 XI - kl.1,2 (I zmiana) i 3a,b,c

omówienie efektów pracy z danym zespołem, planowanie, modyfikowanie

30 XI – kl.4 -6

procesów edukacyjnych, prognozowanie wyników klasyfikacji – spotkania

Odpowiedzialni
wicedyrektorzy - zgodnie z nadzorem

1 XII – kl.1,2 (II zmiana) i 3 d, e, f prognozujące klasyfikację.
2 XII – kl.7-8
9 grudnia do godz. 15.00

wystawienie ocen prognozowanych – poinformowanie uczniów i rodziców o

nauczyciele

ocenach zgodnie ze statutem.
13 -16 grudnia 15.30 - 17.30

konsultacje dla rodziców – przekazywanie informacji o postępach

nauczyciele , J. Skotnicka , M. Bednarkiewicz

i trudnościach

,
D. Skibin

22 grudnia

23 – 31 grudnia

spotkania wychowawcze „Jak burzyć mury, jak budować dobre relacje

wychowawcy klas , wicedyrektorzy,

w klasie, w szkole . Jak umiejętnie pomagać potrzebującym”

pedagodzy, psycholodzy, B. Rotte

zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

STYCZEŃ
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Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

7 stycznia

dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wicedyrektorzy, kierownik świetlicy

10 stycznia do 15.00

wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców –zgodnie ze statutem.

nauczyciele, wychowawcy

18 stycznia

rada klasyfikacyjna

dyrektor, wicedyrektorzy

24 - 27 stycznia

zebrania z rodzicami

wychowawcy, wicedyrektorzy, J. Skotnicka

listy do rodziców - zakończenie I semestru (do wiadomości wicedyrektora )

M. Bednarkiewicz D. Skibin

31 stycznia - 13 lutego

ferie zimowe

LUTY
Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

11 lutego

przegląd szkoły i terenu przyszkolnego pod względem bhp

sip , inspektor bhp

14 lutego

urodziny Szkoły

Samorząd Szkolny

15 lutego

rada plenarna – podsumowanie pracy w I semestrze

B. Rotte, J. Skotnicka, M. Bednarkiewicz ,
D. Skibin

21-25 lutego

apele porządkowe – Co udało się nam zbudować razem?
(podsumowanie I semestru).

pedagodzy, psycholodzy we współpracy
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z wychowawcami

MARZEC
Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

21-25 marca

Dzień Otwarty Szkoły – wirtualny spacer po szkole .

informatycy , pracownicy szkoły

15 marca

rada szkoleniowa

liderzy wdn, B. Rotte

do 15 marca

wysłanie wiadomości do rodziców (kopia do wicedyrektora ) - omówienie

wychowawcy, wicedyrektorzy zgodnie z nadzorem

bieżących spraw w klasie, zaproszenie na konsultacje
21 -24 marca 15.30 - 17.30

konsultacje dla rodziców – przekazywanie informacji o postępach

nauczyciele , J. Skotnicka , M. Bednarkiewicz ,

i trudnościach

D. Skibin

KWIECIEŃ
Terminy

Zadania

5 kwietnia

rada szkoleniowa

14 – 19 kwietnia

przerwa świąteczna

22 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Odpowiedzialni
liderzy wdn , B. Rotte

nauczyciele przyrody ,biologii, geografii ,
wychowawcy klas 1-3, świetlica
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25 IV - kl.1,2 (I zmiana) i 3a,b,c

spotkania prognozujące klasyfikację, omówienie sytuacji dydaktyczno-

26 IV – kl.4 -6

wychowawczej w poszczególnych klasach, wspólne uzgodnienia nauczycieli

27 IV – kl.1,2 (II zmiana) i 3 d, e, f

uczących w oddziale klasowym – modyfikowanie procesów edukacyjnych

wicedyrektorzy – zgodnie z nadzorem

28 IV – kl.7-8
25 - 29 kwietnia
29 kwietnia

apele porządkowe „Budowanie dobrego zespołu – każdy jest ważny”
Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja

pedagodzy i psycholodzy
E. Rakoczy , R. Krzemień , kl.1-3 , wychowawcy
świetlicy

MAJ
Terminy

Zadania

Odpowiedzialni

2 maja

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

wicedyrektorzy, kierownik świetlicy

5 maja do godz. 15.00

wystawienie ocen prognozowanych – poinformowanie o ocenach

nauczyciele, wychowawcy

uczniów i rodziców – zgodnie ze statutem
16 - 19 maja 15.30 - 17.30

konsultacje dla rodziców – przekazywanie informacji o postępach

nauczyciele , J. Skotnicka, M. Bednarkiewicz,

i trudnościach

D. Skibin

maj

próbna ewakuacja

Inspektor bhp

24,25,26 maja

egzamin ósmoklasisty

dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, prowadzone są zajęcia
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opiekuńcze (wicedyrektorzy, kierownik
świetlicy)

CZERWIEC
Terminy
17 czerwca (piątek)

Zadania
dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (prowadzone

Odpowiedzialni
wicedyrektorzy, kierownik świetlicy

są zajęcia opiekuńcze)
7 czerwca , do godz. 15.00

wystawienie ocen – poinformowanie uczniów i rodziców

wychowawcy klas , nauczyciele

– zgodnie ze statutem
14 czerwca

rada klasyfikacyjna

B. Rotte

13 czerwca

informacje dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

J. Skotnicka

13 czerwca

informacje dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas czwartych

M. Bednarkiewicz

20 - 23 czerwca

apele porządkowe - Nasz zespół klasowy – nasza budowla!!

wicedyrektorzy, koordynatorzy poszczególnych

omówienie zasad zachowania podczas wakacji

pionów, pedagodzy

24 czerwca

zakończenie roku szkolnego 2021/2022

wychowawcy , J. Skotnicka
M. Bednarkiewicz, D.Skibin
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27 czerwca

sprzątanie gabinetów przed wakacjami, zabezpieczenie pomocy

Wszyscy nauczyciele

dydaktycznych.
28 czerwca godz. 9.00

rada pedagogiczna – podsumowanie pracy w roku szk. 2020/2021,

B. Rotte

wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego.



Apele dla klas I-III i IV – VIII odgrywają ważną role w systemie wychowawczym szkoły - możliwość promowanie wartości, pozytywnych zachowań,
świętowanie uroczystości, budowania dobrych relacji w klasie, szkole, z innymi.



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.



Wejście na teren szkoły mają wyłącznie uczniowie i pracownicy. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, oczekują na dzieci w wyznaczonych strefach
na zewnątrz budynku szkoły.



Uczniowie pozostawiają zmienne obuwie w szatni w podpisanym worku z materiału lub w swojej szafce – wychowawcy sprawdzają porządek w szatni
swojej klasy.



Pomimo różnorodności stanowimy dużą , zintegrowaną społeczność szkolną, od wielu lat 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. W tym roku szkolnym kiedy burzymy „mury” i budujemy dobre relacje z „innymi” w klasie, szkole - ten symbol koszulek klasowych
ma szczególne znaczenie.
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Schemat organizacyjny obowiązujący w szkole :
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. B. Orlińskiego – B. Rotte
J. Skotnicka
wicedyrektor
klas 1-3

J. Bejmowicz
kierownik świetlicy

M. Bednarkiewicz
wicedyrektor
klas 4-6

D. Skibin
wicedyrektor klas 4 i 7-8

G. Szymański
kierownik gospodarczy

R. Barsznica - Kalinowska
asystent dyrektora
ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej

wychowawcy klas 1
- koordynator
A.Zasańska(5)

wychowawcy klas 1
koordynator
A. Żołdak (5)

Wychowawcy klas 4
koordynator
J. Maciaszek-Klimczyk (3)

Wychowawcy klas 4
koordynator
J. Maciaszek-Klimczyk (2)

pracownicy obsług (20)

pedagog klas 1-3
A.Paruszewska Gamrot

Wychowawcy kl.2
koordynator
E. Jeziorek (5)

wychowawcy klas 2
koordynator
J. Pędzich (5)

wychowawcy klas 5
koordynator
M. Gumienna(5)

wychowawcy klas 7
koordynator E. Rakoczy (4)

M. Mielczarek
informatyk

pedagog klas 4-6
Małgorzata Metelica

Wychowawcy kl.3
koordynator
B. Holzhausen (6)

wychowawcy klas 3
koordynator A.
Gorzelak (6)

wychowawcy klas 6
koordynator (3)
P. Kuśmierek

Wychowawcy klas 8
koordynator M. Palica (5)

A. Zajączkowski – główny
informatyk

psycholog klas 1-3
A. Suwała

Lider WDN –kl.1-3
E. Podsiadło

wychowawcy klas 4
B. Rejek (4)

komisja matematyków
koordynator
L. Łabudek

psycholog klas 4-8
D. Nowicka-Sójka

Kierownik świetlicy
J.Bejmowicz

Lider WDN – K.
Zielińska-Motyka

komisji nauczycieli
przedmiotów artystycznych
koordynator
M. Stefańska
Komisja nauczycieli
w-fu koordynator
M. Bogdańska-Bodych

komisja humanistyczna
koordynator
A. Puszczewicz

logopeda J. Dominik
koordynator wsparcia uczniów
z doświadczeniem migracji

Zespół ds.
wspierania uzdolnień
kl.1-3 R. Sosulska

Zespół ds. wspierania
uzdolnień –B. Rejek

komisja językowa
koordynator
M. Marciniec

komisji nauczycieli religii
koordynator
M. Aszkiełowicz

P. Grzyb – koordynator zespołu
nauczycieli wspomagających
D. Świrska – nauczyciel
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system oceniania
ucznia – kl.1-3
D. Mroczek,
R. Sosulska

komisja przyrodnicza
koordynator
B. Hucaluk-Pacek

Biblioteka
A. Rodak
A. Grochala-Kopeć

wspomagający
M. Nych– nauczyciel
wspomagający
A. Masłyka– nauczyciel
wspomagający
M. Werkowska -Mazur–
nauczyciel wspomagający
W. Jachna –koordynator zespołu
pomocy nauczyciela
P. Wilczek- pomoc nauczyciela
M. Czapnik - pomoc nauczyciela
S. Kuberna- pomoc nauczyciela
U. Wantuch-Urbanik- pomoc
nauczyciela
M. Strzykała- pomoc nauczyciela
B. Korejke- pomoc nauczyciela

A. Nowosielska - główny - specjalista ds. kadr

B.Rotte

K. Zielińska-Motyka - referent (ocena pracy i awans zawodowy)

B. Rotte

R. Krzemień - wsparcie techniczne podczas rozliczania godzin

B.Rotte

B. Brzozowski - administrator dziennika Librus, opieka techniczna nad pracowniami informatyki

B.Rotte

A. Jakubowska - administrator dziennika Librus, plan lekcji, plan dyżurów

D.Skibin

E. Czachara - starszy specjalista (RODO, doskonalenie nauczycieli, pomoce dydaktyczne)

B. Rotte

A. Klim - specjalista ds. uczniowskich

B. Rotte

G. Boczek - starszy sekretarz

B. Rotte
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J. Nawrot - inspektor bhp

B. Rotte

H. Uchwał-Kalka , K. Cichocka, , A. Puszczewicz - zmiany w statucie , system oceniania

B. Rotte

R. Jakubowski ,M. Durlak, M. Kireńczuk - Poczet Sztandarowy

B. Rotte

A. Maciak ,D. Szałata, B. Brzozowski, E. Rakoczy - Samorząd Uczniowski , Liga Klas

B. Rotte

M. Dudziak, A. Masłyka – koordynują pracę wolontariatu w szkole

B. Rotte

E. Podsiadło - lider WDN kl.1-3 ,
K. Zielińska – Motyka –lider WDN -świetlica
M. Kapuśniak - lider WDN kl.4-8 , koordynator IT

J. Skotnicka
J.Bejmowicz
M. Bednarkiewicz, D.Skibin

A. Zasańska, R. Sosulska - koordynatorki oceniania kształtującego kl. 1-3

J. Skotnicka

A. Puszczewicz, P. Kuśmierek - koordynatorki oceniania kształtującego kl. 4 - 6

M. Bednarkiewicz

H. Uchwał-Kalka, A. Dzierżanowska –Słowik - koordynatorki oceniania kształtującego kl. 7 - 8

D. Skibin

J. Maciaszek – Klimczyk , B. Schutty - koordynatorki szkolnego programu wycieczek dla klas 4-8

M. Bednarkiewicz , D. Skibin

B. Wyporkiewicz, J. Graczyk - koordynatorki szkolnego programu wycieczek dla klas 1- 3

J. Skotnicka

M. Sztuba, B. Hucaluk-Pacek, M. Kurek, K. Kwasigroch - koordynatorki zespołu promocji zdrowia

M. Bednarkiewicz, D.Skibin
J. Skotnicka, J.Bejmowicz

Zespół kierowniczy: B. Rotte, D. Skibin, J. Skotnicka, M. Bednarkiewicz, G. Szymański, J. Bejmowicz , R. Barsznica-Kalinowska
– spotkania poniedziałki godz. 10.00 – odpowiada dyrektor
Spotkania komisji przedmiotowych - raz w miesiącu - odpowiada koordynator komisji
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Spotkania przewodniczących komisji (zgodnie z potrzebami) – za powiadomienie odpowiadają wicedyrektorzy .
Rola i zadania koordynatora komisji:
 organizuje systematyczne spotkania komisji,
 prowadzi dokumentację (plany, sprawozdania, protokoły ze spotkań – na koniec roku przekazuje dokumentację do archiwum),
 przekazuje informacje ze spotkań z wicedyrektorem i dyrektorem,
 koordynuje realizację planu pracy komisji,
 planuje lekcje otwarte, lekcje pokazowe, dzielenie się wiedzą w ramach komisji.

zespoły zadaniowe RP:
Nazwa zespołu:

Skład zespołu:

Koordynator zespołu:

Nadzorujący pracę :

Zespół ds. organizacji

A. Paruszewska-Gamrot, M. Metelica,
R. Barsznica -Kalinowska , A. Suwała ,
D. Nowicka-Sójka, J. Dominik
P. Grzyb, D. Świrska, M. Nych,
M. Werkowska -Mazur, W. Jachna,
M. Czapnik , P. Wilczek, S. Kuberna,
U. Wantuch-Urbanik, M. Strzykała

R. Barsznica - Kalinowska

B. Rotte

pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz spraw
opiekuńczo-wychowawczych
Zespół ds. promocji zdrowia

M. Kurek, K. Kwasigroch - zbierają od koordynatorów zespołów kl.1-3 zadania
zaplanowane do realizacji na rok szk.2021/2022 i opracowują program
z podziałem na klasy I-III (zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynują
realizację zadań

B.Rotte

M. Sztuba , B. Hucaluk - Pacek - zbierają od koordynatorów zespołów kl.4 - 8
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zadania na rok szk.2021/2022 i opracowują program z podziałem na klasy IV-VIII
(zadania, terminy, realizatorzy) oraz koordynują realizację
Zespół ds. rozpoznawania

wychowawcy klas oraz pedagodzy

R. Sosulska, B. Rejek , A.Zasańska,

J. Skotnicka

promowania i wspierania

i psycholodzy

D. Bodkowska, K. Pietrowska, K. Rudnik,

J.Bejmowicz

rozwoju uzdolnień

B. Holzhausen J. Graczyk,
A. Paruszewska-Gamrot, A. Suwała
M. Gumienna , J. Maciaszek-Klimczyk,

D.Skibin
M. Bednarkiewicz

P. Mazurkiewicz, P. Grzyb, P. Kuśmierek,
A. Ligocka, E. Żmidzińska , D. NowickaSójka, R. Barsznica-Kalinowska,
M. Metelica
- 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
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do wyróżnienia medalem.
Zespoły ds. diagnoz

A. Skoropada, J. Dominik,

- opracowanie planu diagnoz dla klas 1-3 J.Skotnicka

wewnętrznych -

K. Kwasigroch, A. Zasańska

przeprowadzanie, analiza wyników pod

monitorowanie i analizowanie

kątem przyrostu wiedzy i umiejętności,

osiągnięć uczniów

wdrażanie wniosków, działania
naprawcze
- podsumowanie wyników egzaminów
T .Sienkiewicz , M. Niedziela,

zewnętrznych, opracowanie planu

J. Pietruszewska

badania osiągnięć uczniów na poziomie
klas IV-VIII organizacja diagnoz,

D. Skibin
M. Bednarkiewicz

dokumentowanie, zamieszczanie
wyników, przedstawianie wniosków,
działania naprawcze.
Zespół opracowujący szkolny

wychowawcy klas 4-8 i nauczyciele

A. Suwała, D. Nowicka - Sójka,

system doradztwa

wychowawcy klas 1-3

R. Barsznica-Kalinowska, M. Metelica,

zawodowego oraz program

B. Rotte

A. Paruszewska-Gamrot

doradztwa na rok szkolny
2021/2022
Zespół ds. promocji szkoły

P. Mazurkiewicz, A. Iwańska,

P. Mazurkiewicz (promowanie szkoły w

B.Rotte
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M. Bielak, D. Bodkowska, P. Grzyb,

środowisku, systematyczna analiza

M. Stefańska, A. Grochala-Kopeć,

informacji zamieszczanych na stronie –

A. Rodak, D. Szałata, B. Brzozowski,

zgodność z kalendarzem imprez

D. Olenderek , M. Kapuśniak

i uroczystości )

zespół realizujący międzyszkolny projekt z zakresu edukacji

R. Krzemień , E. Rakoczy, A. Skoropada,

lotniczej

D. Świrska, P. Furmanek-Jankowska

J. Skotnicka

D. Szałata, E. Zmidzińska, A. Rodak,
A. Grochala-Kopeć, J.Bejmowicz,
D. Olenderek, M. Kurek, K. Kwasigroch,
D. Mroczek, A.Zasańska, R. Sosulska,
B. Wyporkiewicz, J. Kowalewska,
J. Graczyk, K.Rudnik
zespół współpracy międzynarodowej

A. Dzierżanowska – Słowik ,

M. Bednarkiewicz

P. Kuśmierek , M. Kapuśniak,
J. Filipkowska, A. Puszczewicz, B. Rejek ,
M. Sztuba, P. Mazurkiewicz, A. Żołdak,
J. Pietruszewska, A. Zasańska, M. Bielak,
M. Marciniec, A. Maciak, K. Fingas,
K. Talaga, V. Szewczyk, M. Korzeniewska
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Inne zadania dodatkowe przydzielone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022:
Zadanie

Osoby odpowiedzialne

Nadzorujący pracę

Administrator dziennika elektronicznego Librus

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

B.Rotte

Synergia

Synergia) , obsługa techniczna dziennika, wsparcie merytoryczne
nauczycieli , zakładanie nowych kont
B. Brzozowski - obsługa techniczna , monitoring systematyczności zapisów
w dziennikach ;
A. Jakubowska - wsparcie merytoryczne, obsługa techniczna

Drużyna „Fair Trade”

B. Rejek , K. Fingas , M. Kapuśniak

B. Rotte

Opracowanie oraz ewaluacja Programu

D. Nowicka –Sójka, R. Barsznica – Kalinowska , M. Metelica

B. Rotte

Wychowawczo - Profilaktycznego 2021/2022

A. Paruszewska-Gamrot, A. Suwała

Szkolne Koło Pomocy Misjom

M. Aszkiełowicz, K. Walkowiak , K. Wojtowicz, ks. J. Wiechnik,
ks. M. Wachowicz

B. Rotte

SKO – współpraca z Bankiem PKO – nauka

P. Furmanek - Jankowska

J. Skotnicka

oszczędzania.
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Klub Szkół UNICEF

J. Dominik, J. Bejmowicz, M. Kurek, M. Nadolna,

J. Skotnicka

A. Żołdak, P. Grzyb , J. Kowalewska
Gazetka Szkolna „Ikarek” (online)

A. Rodak , A. Grochala-Kopeć

B. Rotte

Elektroniczna Tablica Informacyjna

M. Mielczarek we współpracy z Samorządem Szkolnym

B. Rotte

Strona Internetowa Szkoły

M. Mielczarek, A. Zajączkowski

B. Rotte

Protokoły Rad Pedagogicznych

nauczyciele w kolejności alfabetycznej

B. Rotte

Konkurs „zDolny Ślązak”

A .Jakubowska, K. Fingas, L. Łabudek, W. Misiewicz

B.Rotte

Przygotowanie arkusza organizacji pracy szkoły

M. Bednarkiewicz

B. Rotte

Zmiany w planie lekcji i planie dyżurów

D. Skibin, A. Jakubowska

B. Rotte

Plan pracy świetlicy

J. Bejmowicz

B. Rotte

Plan zajęć pozalekcyjnych

J. Skotnicka

B. Rotte

Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

D. Skibin – organizacja i rozliczenie – IX-XI

B. Rotte

i aneksy do arkusza.

M. Bednarkiewicz – organizacja i rozliczenie – XII - III
p. J. Skotnicka – organizacja i rozliczenie – IV-VI
p. J. Bejmowicz –organizacja zastępstw -świetlica
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Kalendarz konkursów i imprez na rok

1) świetlica - koordynatorzy pionów

J. Bejmowicz

szkolny 2021/2022

2) klasy 1-3 - koordynatorzy zespołów

J. Skotnicka

3) klasy 4 - 6 - M. Bogdańska - Bodych

M. Bednarkiewicz

4) klasy 7- 8 - M. Sztuba

D. Skibin

„OK zeszyt”

A. Zasańska, R. Sosulska, A. Iwańska , J. Pietruszewska

M. Bednarkiewicz

Przygotowanie ( do końca kwietnia 2022)

klasy I - III - K. Kwasigroch, A.Zasańska, D. Mroczek

J. Skotnicka

klasy IV - VIII – M. Niedziela, J. Maciaszek -Klimczyk

M. Bednarkiewicz

A. Zajączkowski

B. Rotte

zeszytów informacyjnych na rok szk.
2022/2023
Koordynowanie drukowania świadectw

Działania dydaktyczne, wychowawczo - opiekuńcze, profilaktyka:












Plany pracy poszczególnych zespołów i komisji zadaniowych - załącznik nr 1
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniom - załącznik nr 2
Plan zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – załącznik nr 3:
Plan pracy szkolnego wolontariatu – załącznik nr 4.
Zajęcia pozalekcyjne – rozwój zainteresowań uczniów - załącznik nr 5
Szkolny Zestaw Programów Nauczania – załącznik nr 6
Szkolny Zestaw Podręczników - załącznik nr 7
Plan pracy zespołu ds. rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów - załącznik nr 8.
Programy własne i innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022 - załącznik nr 9
Plan pedagogizacji w ramach „Szkoły Rodzica” – załącznik nr 10 .
Plany pracy zespołów ds. promocji zdrowia - załącznik nr 11.
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Kalendarz konkursów i imprez szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 - załącznik nr 12.
Organizacja pracy świetlicy oraz roczny plan pracy świetlicy - załącznik nr 13.
Plan pracy biblioteki - załącznik nr 14
Plan pracy pedagoga klas I-III , plan pracy pedagoga klas IV-VI i VII-VIII – załącznik nr 15
Plan pracy psychologa kl. I -III , plan pracy psychologa kl. IV-VIII załącznik nr 16
Plan pracy logopedy – załącznik nr 17
Plany pracy nauczycieli wspomagających – załącznik nr 18
Plan pracy Samorządu Szkolnego - załącznik nr 19.
Wzbogacenie bazy szkoły – załącznik nr 20.
Plany wychowawczo - profilaktyczne klas – w teczkach wychowawców klas

Plan pracy zaopiniowany przez Radę Szkoły w dniu 10.09.2021 r. , przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogiczne w dniu 14.09.2021r..
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