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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

3.09.2018 
rozpoczęcie roku szkolnego

23—31. 12.2018 
Przerwa świąteczna

14—27. 01.2019 
Ferie zimowe

18—23.04.2019 
Wiosenna p. świąteczna

21.06.2019 
Zakończenie Roku Szkolnego

22.06—31.08.2019 
WAKACJE

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 
USTANOWIEONE PRZEZ 
DYREKTORA SZKOŁY

2.11.2018 
Dzięń Zaduszny (*)

15–17.04.2019 
SPRAWDZIAN PO KLASIE VIII

2.05.2019 
Święto flagi państwowej (*)

Trzy dni wolne od zajęć pozostają  
do dyspozycji Rady Rodziców

(*) – w/w dniach wolnych od zajęć 
dydakt. szkoła organizuje zajęcia 
wychowawczo-opiekuńcze dla 
wszystkich uczniów, którzy zgłoszą 
się w tym dniu do szkoły

DNI OTWARTE
17.10.2018
12.12.2018 

Indywidualne spotkania na prośbę 
rodzica

ZEBRANIA Z RODZICAMI

17.09.2018
21.11.2018
10.01.2019
20.03.2019
29.05.2019 



SZKOLNY PROGRAM  
WSPIERANIA UZDOLNIEŃ
Nie rodzimy się ze zdolnościami.
Nie ma genów odpowiedzialnych 
za talent lub jakieś umiejętności. 
Nabywamy je.
Możesz nauczyć się wszystkiego. 
Mateusz Grzesiak 

Szkoła chcąc kształcić dla przyszłości, 
stwarza warunki do zdobywania 
doświadczeń i przekształcania ich w 
trwałe i użyteczne kompetencje.

Uczniowie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania  i uzdolnienia, biorąc 
udział w kołach zainteresowań, 
innowacjach i projektach. 

Gimanstyka artystyczna
uczniowie klas III—V, poniedziałek 8 lekcja

Poszukiwacze matematycznych tajemnic   
uczniowie klas IV; poniedziałek 8 lekcja

Koło matematyczne — matematyka na 6!
uczniowie klas V; poniedziałek 7 lekcja

Lekturowe love 
uczniowie klas IV;  wtorek 7 lekcja,  
uczniowie klas V wtorek 8 lekcja,
co dwa tygodnie  

Squlomaniacy. Z ortorgarią na bardzo dobry
uczniowie klas V; wtorek 8 lekcja,  
co dwa tygodnie 

Projekt Poczytaj mi przyjacielu
zajęcia biblioteczne; środa 7 lekcja

SKS
uczniowie klas IV—VIII; czwartek 8 lekcja

Klub Odkrywców Historii   
uczniowie klas V—VIII; wtorek 7 lekcja,

W.B. w obiektywie — młodzi fotograficy 
uczniowie klas V—VIII; piątek 8 lekcja,
co dwa tygodnie

Malarstwo sztalugowe
piątek 8 i 9 lekcja, co dwa tygodnie

IV edycja akcji promującej zainteresowanie 
książką i twórczością poetycką  
Wiersze do szuflady
uczniowie klas I—VIII, cały rok szkolny

Koło dziennikarskie 
uczniowie klas VI—VIII; według potrzeb

Innowacja — Rozwój przez szachy
wtorek 7 lekcja

Innowacja Klub Małego Eksperymentatora
według potrzeb 

Projekt Zabawa w teatr
według potrzeb 

RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Szkoły 
mgr inż. Anna Gąsłowska — matematyka
Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Maciej Kowanec — matematyka

mgr Bożena Tomaszek — pedagog szkolny 

mgr Renata Marszałek — e. wczesnoszkolna
mgr Monika Piechnik — e. wczesnoszkolna
mgr Dorota Tomala — e. wczesnoszkolna
mgr Maria Macieja — e. wczesnoszkolna
mgr Karolina Puchała — e. wczesnoszkolna

mgr Maria Grabowska — z. korekcyjno-komp.
mgr Małgorzata Bednarczyk — oligofrenoped.
mgr Beata Walczyk — oligofrenoped., informat.

mgr Katarzyna Kaźmierczak  — n. świetlicy
mgr Danuta Dudek–Wilk — n. świetlicy

mgr Marzena Krzysztofek — matematyka
mgr Monika Kulpa — matematyka

mgr inż. Andrzej Gąsłowski 
— fizyka, technika, n. bibliotekarz
mgr Magdalena Kosińska — n. bibliotekarz
mgr Justyna Bielec — język polski
mgr Michał Golonka  
— język polski, historia, opiekun świetlicy
mgr Damian MAzur – Wiedza o społeczeństwie
mgr Marzena Solarz — język polski
mgr Agnieszka Kołodziej — język angielski
mgr Beata Stolarczuk — język angielski
mgr Magdalena Obłoza — język niemiecki

mgr Kinga Marciniak–Czupryna — biol., chemia
mgr Grażyna Woźniak-Rosiak — przyr., geogr., wdż

mgr Agata Zawadzka — wychowanie fizyczne
mgr Mateusz Siwek — wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Białas – e. dla bezp.

mgr Mariola Grochot — religia, sztuka
ks. mgr Seweryn Puchała — religia
mgr Krzysztof Kruk — etyka


