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Dyrektor szkoły
mgr Beata Eisler 

historia i społeczeństwo/historia

społeczny wicedyrektor szkoły
mgr Beata Cholewa 

nauczyciel wspomagający

mgr Dorota Pletnia                                     edukacja wczesnoszkolna  kl I
mgr Beata Cholewa nauczyciel wspomagający kl I
mgr Monika Obrał                                      edukacja wczesnoszkolna  kl II
mgr Katarzyna Kocoń                         nauczyciel wspomagający kl II
mgr Karolina Dedo edukacja wczesnoszkolna  kl III
mgr Bogusława Wardęga-Malec                nauczyciel wspomagający kl III  
mgr EdytaBogusz                          nauczyciel wspomagający kl IV
mgr Maria Kuboń nauczyciel wspomagający kl V
mgr Eliza Szwagrzyk nauczyciel wspomagający kl VI
mgr Joanna Miedzielec                    nauczyciel wspomagający kl VII
mgr Agnieszka Stachura Bernecka nauczyciel wspomagający kl VIII
mgr Beata Borkowska                                 język polski
dr    Andrzej Sawinkow język polski 
mgr Anna Kazanecka-Drąg język angielski 
mgr Agata Baran język angielski
mgr Urszula Kogut język angielski
mgr Renata Zyzik język niemiecki/wychowawca świetlicy
mgr Monika Jerzak matematyka/informatyka
mgr Bożena Ryba przyroda/matematyka/chemia
mgr Marlena Cubała biologia
mgr Ewa Grzęba geografia
mgr Joanna Stawowska fizyka
mgr Kazimiera Żyła plastyka/muzyka 
mgr Dawid Gonera             religia 
mgr Krzysztof Małek wychowanie fizyczne/z. techniczne/technika
mgr Joanna Miedzielec doradztwo zawodowe
mgr Dominika Ujma Klimas                      wiedza o społeczeństwie/historia
mgr Michał Danecki                                    edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Cimek pedagog szkolny 
mgr Wiesława Zapart bibliotekarz szkolny/wychowawca świetlicy
mgr Rita Poznańska wychowawca świetlicy 
mgr Joanna Zając             logopeda 



Opłaty
Ubezpieczenie dziecka: 32 zł
Rada Rodziców: 60 zł/rok
Ksero: 10 zł/semestr
Świetlica: 15 zł/miesiąc
Basen:      zł/wejście
Tenis: opłata dobrowolna za rok

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2019
Ferie zimowe 27.1. – 09.02. 2020
Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 – 14.04.2020
Egzamin ósmoklasisty                       21,22,23 04. 2020
Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020
Ferie letnie 27.06 – 31.08.2020

Dodatkowe dni wolne: 31 października,  2- 3  stycznia, 30 kwietnia, 
           12 czerwca

Uroczystości szkolne

a) akademie:
2 IX  2019 r.   – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

             IX  2019 r.   – „Europejski Dzień Języków obcych”
              X  2019 r.   – Ślubowanie klasy pierwszej
         14 X  2019 r.   – Święto Komisji Edukacji Narodowej 
     2019 r.– 2020 r.       – Parada Patronów  
         11 XI  2019 r.   – Święto Niepodległości 
              XII 2019 r.   – Opłatek – Jasełka
                 II 2020 r.   – Święto Patrona Szkoły
                IV 2020 r.   – Konstytucja 3 Maja 
          26  VI 2020 r.   – Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

b) apele:  
IX  2019 r. – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej 

          X   2019 r. – Październik - miesiącem oszczędzania 
       21 III 2020 r. – Święto Wiosny – Wiosenna Olimpiada

  IV  2020 r – Wielkanoc
  IV 2020 r. – Wyjścia do miejsc Pamięci Narodowej
   IV 2020 r. – Święto Ziemi

             VI 2020 r. – Dzień Dziecka  

    c) inne uroczystości:
             X 2019 r. –  „Dzień  żywej historii”

  X 2019 r. – ,,Dzień Integracji" (wycieczka)
  XI 2019 r. – „Dzień patriotyczny”- festiwal piosenki
  XI 2019 r.   – „Dzień otwartej szkoły”



  XI 2019 r. – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”
 XII 2019 r.   – Targi bożonarodzeniowe
 XII 2019 r.   – „Wieczór kolęd”
   III 2020 r. – „Dzień  żywej historii”
   III 2020 r.   – „Dzień matematyki”
   III 2020 r. – „Światowy Dzień Zespołu Downa”

          III/IV 2020 r. – kiermasz wielkanocny
   IV 2020 r. – „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”
    V 2020 r. – „Święto Szkoły"
    V 2020 r. –  Promocja czytelnictwa
   VI 2020 r. – Turniej Szkół Integracyjnych o Puchar Przechodni

Realizacja całorocznego projektu „Jestem Polakiem Jestem Europejczykiem”
Klasa I – Islandia
Klasa II – Holandia
Klasa III – Finlandia
Klasa IV – Wielka Brytania
Klasa V – Niemcy
Klasa VI – Cypr
Klasa VII – Hiszpania
Klasa VIII - Portugalia

Ważne ustalenia
1. Uczeń powinien nosić na co dzień schludny strój i zmieniać obuwie.
2. Niedopuszczalne  jest  farbowanie  włosów,  makijaż  ozdobny,  malowanie  paznokci,

noszenie agresywnej biżuterii, noszenie ekstrawaganckich fryzur.
3. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy

 dziewczynki:  biała  bluzka,  czarna  lub  granatowa  spódniczka  
do kolan, 

 chłopcy:  biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, ewentualnie ciemny
garnitur

4. Rodzice  (opiekunowie  prawni)  mają  obowiązek usprawiedliwienia  każdej
nieobecności dziecka w terminie do 14 dni po powrocie ucznia do szkoły. Pisemne
usprawiedliwienie (może być w formie elektronicznej w dzienniku Librus) powinno
zawierać uzasadnienie (powód) nieobecności.

5. Przypomina się rodzicom (opiekunom prawnym)  o natychmiastowym reagowaniu na
jakiekolwiek  negatywne,  agresywne zachowania  uczniów,  a  także  informowaniu  o
nich nauczyciela, pedagoga lub dyrekcję szkoły tak,  by można było w razie potrzeby
sporządzić notatki służbowe.

6. Prosi się także rodziców (opiekunów prawnych) aby - jeżeli posiadają jakiekolwiek
informacje  o  niebezpieczeństwach  zagrażających  uczniom  (np.  wynikających  
z  zachowania  dzieci,  z  niewłaściwego  użytkowania  Internetu,  stosowania  używek,
pojawiania  się  podejrzanych  osób  wokół  szkoły  itp.)  -   do  natychmiastowego
podejmowania działań, informowania wychowawców, pedagoga szkolnego, dyrekcji  
w celu zapewnienia jak najlepszej i pełnej opieki dzieciom.

7. Przypomina się również o tym, iż staramy się wszystkie trudne sprawy rozwiązywać
w  miarę  możliwości  w  szkole,  dla  dobra  naszych  uczniów.  Kolejność  zgłaszania
zaistniałych  problemów  w  celu  skutecznego  ich  rozwiązywania  przedstawia  się
następująco:

a) rozmowa z nauczycielem uczącym danego przedmiotu



b) rozmowa z wychowawcą
c) rozmowa z pedagogiem szkolnym
d) rozmowa z Dyrekcją szkoły 

8. Bilety MPK dla nauczycieli, którzy są opiekunami w czasie wyjść pozaszkolnych klas,
zakupione będą z pieniędzy klasowych.

 
Zajęcia pozalekcyjne 

Informacja  na  temat  zajęć  pozalekcyjnych  zostanie  przekazana  uczniom  oraz  będzie
umieszczona w gablocie na parterze szkoły po ostatecznym ustaleniu szczegółów co do ich
realizacji  (np.  wyznaczeniu  dnia  i  godziny  spotkań  po  ostatecznym  zredagowaniu
tygodniowego planu zajęć we wszystkich klasach). 
Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w pierwszym okresie po rozpoczęciu roku szkolnego
i danie szansy nam wszystkim na „dopięcie” organizacji obowiązkowych zajęć szkolnych i
zajęć dodatkowych.

Zasady posiadania i używania telefonów komórkowych oraz odtwarzaczy plików audio -
video na terenie szkoły:
1) Wprowadza się bezwzględny zakaz posiadania na terenie szkoły odtwarzaczy plików audio
– video.
2) Uczniowie mogą posiadać telefony komórkowe za pozwoleniem i na odpowiedzialność
rodziców (prawnych opiekunów).
3)  Komórki  mogą  być  wykorzystane  na  terenie  szkoły  tylko  do  kontaktów  z  rodzicami
(prawnymi  opiekunami)  przed  lekcjami  lub  po  zakończonych  zajęciach.  Zabrania  się
wykorzystywania telefonów do fotografowania czy nagrywania.
4) W czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego.
5) W przypadku używanie przez ucznia telefonu komórkowego w czasie lekcji  nauczyciel
prowadzący zajęcia ma prawo odebrać go uczniowi i przekazać wychowawcy klasy, który
oddaje go wezwanemu do szkoły rodzicowi. Ponadto zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
6)  W  przypadku  notorycznego  łamania  przez  ucznia  powyższych  zasad,  nauczyciel  –
wychowawca może obniżyć śródroczną lub roczną (końcową) ocenę z zachowania o jeden
stopień.


