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Gorące wiadomości:
Słowo od Pana Dyrektora
Wakacje minęły jak sen złoty, choć w tym roku na tyle pogodnie, że kto miał
wypoczywać, zapewne wypoczął. Lipiec i sierpień nie były jednak w STO na Bemowie
czasem lenistwa. Przeprowadziliśmy dwie tygodniowe edycje „Lata w mieście” i dwa turnusy
„Wakacji w Rudawce”. A poza tym trwały prace remontowe, szczególnie związane z
zagospodarowaniem nowych pomieszczeń na pierwszym piętrze. Przenieśliśmy tam oba
pokoje nauczycielskie – i mamy teraz „2 w 1”, ale to „1” jest bardzo godne, składa się z
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dwóch części: roboczej i socjalnej, ma też własną szatnię i niewielką kuchenkę. Z tych
luksusów korzystać będzie blisko 70 nauczycieli, bo tylu w tym roku zatrudni nasza Szkoła.
Na pierwszym piętrze powstał też cały kompleks terapeutyczny: gabinety psychologa
i logopedy oraz dwie sale do zajęć terapeutycznych. Na 1. piętro przeniosła się z gabinetem
pani wicedyrektor Ewa Pytlak, zaś z tego piętra na górę wyprowadził się pan wicedyrektor
Piotr Piskorski. Nawiasem mówiąc wyposażyliśmy nowe pomieszczenia w meble naprawdę
niewielkim nakładem środków, bowiem wykorzystaliśmy królewski dar mamy trójki naszych
absolwentów sprzed lat, która przekazała nam piękne umeblowanie z likwidowanej firmy!
Listę nowych nabytków uzupełnia magazyn Szkolnej Galerii Sztuki (przechowywanie
400 obrazów, to sztuka nielada) oraz sala na zajęcia dzielone na grupy.
Podczas wakacji powstała w Szkole nowa infrastruktura informatyczna – sieć
wewnętrzna oparta na światłowodach w miejsce wieloletniej składanki, której utrzymanie w
ruchu było coraz trudniejsze. Ta inwestycja została sfinansowana przez SKT nr 69 STO ze
środków z odpisu 1% dla OPP. A jeśli już o odpisach mowa, to w tym roku otrzymaliśmy od
podatników dokładnie 53 748,50 zł., o 2 946,50 zł. więcej niż rok temu! To dobrze rokuje
zasobności budżetu partycypacyjnego, który z pewnością zostanie oddany do dyspozycji
społeczności szkolnej także w tym roku szkolnym.
W nadchodzącym roku będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości,
stworzymy koncepcję liceum ogólnokształcącego, które planujemy powołać w miejsce
wygasającego gimnazjum. No i będziemy szykować się do maratonu egzaminacyjnego:
trzech dni dla gimnazjalistów i trzech dla uczniów ósmej klasy. Niech Moc będzie z nimi!
A teraz zapraszam do zapoznania się z tradycyjną na początku roku szkolnego
dawką informacji organizacyjnych, oraz kilkoma innymi, również tradycyjnymi elementami
pierwszego wydania „Kuriera”.
Jarosław Pytlak

Kolejna edycja szkolnych „Annałów” już dostępna! Aż 100 stron!
Dzięki pani Agacie, mamie Michała Wardy z kl. 6b, która po raz
czwarty wykonała benedyktyńską pracę edytorską, czyniąc to nadal
pro bono (wieeeeelkie podziękowanie!!!). Dzięki pani Joannie
Piechnie-Chrzanowskiej, która mozolnie skompletowała materiały,
uzyskując je od wielu nauczycieli, tudzież penetrując zasoby
szkolnego intranetu. Dzięki załodze BEL Studio, która nam „Annały”
szybko, sprawnie i pięknie wydrukowała. Część nakładu tradycyjnie trafiła do uczniów, którzy
przysłali najwięcej kartek z wakacji. Ale mamy też egzemplarze na sprzedaż. Cena
„Annałów” w oprawie miękkiej wynosi 60 zł. Chętnych zapraszamy do Sekretariatu.
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Pan Dyrektor w mediach – warto zajrzeć.
Wywiad dla „Tygodnika Powszechnego”:
https://www.tygodnikpowszechny.pl/oblana-lekcja-wychowawcza-154827

Rozmowa z Jarosławem Kuźniarem w OnetRano:
https://www.youtube.com/watch?v=ytxttbKkt-U&t=234s&index=15&list=PL_33bL-H07ppQIatGxxWQBS_0s8aBVHL

Od 3 września obowiązuje w naszej szkole „Kodeks Smarfonowy”
Przypominamy, że od 3 września w pełni wszedł w życie w Szkole „Kodeks
Smartfonowy”. Uczniowie klas 4-8 mają prawo korzystać ze smartfonów pod warunkiem
uzyskania smartfonowego prawa jazdy. Egzaminy teoretyczne i praktyczne przeprowadzają
wychowawcy klas. Gimnazjalistów z klasy 3 to wymaganie nie dotyczy, jakkolwiek są
również zobowiązani do przestrzegania ograniczeń zapisanych w „Kodeksie”.
Rodziców bardzo prosimy o:
• respektowanie wyznaczonych stref wolnych od smartfonów,
• wymaganie od dzieci respektowania postanowień Kodeksu,
• nie dzwonienie do dzieci w czasie, gdy korzystanie ze smartfona jest
niedozwolone. W razie pilnej potrzeby kontaktu prosimy o telefon do
sekretariatu Szkoły.
Kodeks Smartfonowy jest opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół:
http://stonabemowie.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/2018-04-Kodeks-Smartfonowy-Regulamin.pdf,

ponadto wyciąg najważniejszych postanowień uczniowie mają w segregatorach (4-6)
i indeksach (7-8).

Funkcjonowanie Szkoły w roku szkolnym 2018/2019:
Sekretariat
Sekretariat Szkoły pracuje intensywnie, przyjmując interesantów stosownie do ich
potrzeb, ale najchętniej w następujących terminach:
poniedziałek:

8.15 – 17.00

wtorek:

8.15 – 17.00

środa:

8.15 – 17.00

piątek:

8.15 – 15.00

Ważne telefony:
Sekretariat Szkoły:

22 665 92 42 (również faks), 500 062 792

Gimnazjum oraz klasy VII,VIII SP :

500 179 120
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Świetlica SP:

504 269 681, czynny w godzinach 15.45 - 18.00.

Opłaty za naukę w Szkole
W roku szkolnym 2018/2019 czesne płacimy w dziesięciu ratach.
Szkoła Podstawowa (klasy 0a, 0b): 1 590 zł (w tym 220 złotych ryczałtu za wyżywienie)
Szkoła Podstawowa klasy 1- 8:

1 370 zł

Gimnazjum:

1 270 zł

Rodzicom uczniów klas 0a i 0b , którzy wpłacili z góry czesne za cały rok szkolny
przypominamy o comiesięcznej opłacie 220 zł ryczałtu za wyżywienie.
Przypominamy, że za drugie dziecko oraz kolejne dzieci uczące się w Szkole, płacą
Państwo czesne o 100 zł niższe, przy czym za pierwsze dziecko uznawane jest najmłodsze
uczące się obecnie w Szkole. Czesne należy wpłacać do 8. dnia każdego miesiąca w kasie
Szkoły lub na rachunek bankowy:
Zespół Szkół STO
BNP Paribas IV o/W-wa
PL 71 1600 1286 0003 0032 0079 6001
Bardzo prosimy o terminowe wpłaty!
Basen
W obecnym roku szkolnym będziemy kontynuować zajęcia na pływalni. Korzystamy
z basenu przy ul. Oławskiej 3. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach 13.30 – 14.00,
14.00 - 14.30 oraz 14.30 - 15.00. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-3. Uczniowie
zostaną podzieleni na grupy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Uczniowie klas drugich
korzystają z basenu bezpłatnie, w ramach obowiązkowej nauki pływania. Pozostali uczniowie
(klasy 0, 1 i 3) płacą 126 złotych za semestr (zajęcia od 14 września do końca stycznia).
Rodzice wnoszą opłatę za cały semestr z góry. Na zajęcia uczniowie są dowożeni
autokarem, a po nich, także autokarem, przywożeni z powrotem do Szkoły. Rozpoczynamy
14 września. Zgłoszenia przyjmowane są u wychowawców klas na zebraniach
klasowych.

Rodzic

zobowiązany

jest

do

wpisania

ucznia

na

listę

uczestników

i potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym podpisem. Bez dopełnienia tej formalności
dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
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Posiłki
Posiłki w klasach 0a, 0b.
Klasy 0a, 0b, w ramach wpłaconej opłaty zryczałtowanej za wyżywienie, otrzymują w
ciągu dnia szkolnego trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
Obiad – Szkoła Podstawowa
W ramach czesnego wszystkie dzieci mają możliwość zjedzenia ciepłej, pożywnej
zupy. Drugie danie jest dodatkowo płatne. Opłata wynosi 10 zł. W wypadku nieobecności
dziecka prosimy o zawiadomienie sekretariatu do godziny 9.00 w celu odwołania obiadu na
dany dzień. Tylko w takiej sytuacji można liczyć na zwrot kosztów. W wypadku całodniowych
wycieczek i imprez szkolnych obiady odwoływane są automatycznie przez sekretariat. We
wrześniu prosimy zgłaszać dzieci na obiady telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli
zgłoszenie dziecka na obiady nie jest odwołane, to automatycznie zostanie przeniesione na
kolejny miesiąc.
Klasy 4-8 na obiady nie schodzą klasami w sposób zorganizowany. Uczniowie udają
się do stołówki sami w wyznaczonych godzinach. Ich obecność odnotowuje dyżurujący tam
nauczyciel.
Obiad – Gimnazjum
Gimnazjaliści (klasa 3) mogą zamawiać obiady w cenie 10 zł. Obiad obejmuje zupę i
drugie danie. Można też zamawiać zupy w cenie 2 zł. W wypadku choroby ucznia prosimy
o zawiadomienie sekretariatu do godziny 9.00 w celu odwołania obiadu na dany dzień. Tylko
w takiej sytuacji można liczyć na zwrot kosztów. W wypadku całodniowych wycieczek
i imprez szkolnych obiady odwoływane są automatycznie przez sekretariat. We wrześniu
prosimy zgłaszać dzieci na obiady telefonicznie lub drogą mailową. Jeżeli zgłoszenie dziecka
na obiady nie zostanie odwołane, to zostanie przeniesione na kolejny miesiąc.
Diety
W przypadku konieczności stosowania u dziecka diety prosimy o dostarczenie
(do końca września) zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego przeciwwskazania
w zakresie żywienia. Od 1 października będą respektowane tylko te diety, które
zostaną udokumentowane zaświadczeniami lekarskimi.

Rodzicielskie powinności, czyli Szkoła Podstawowa prosi o…
Sprawne funkcjonowanie Szkoły to nie tylko efekt działań nauczycieli i dyrekcji.
W znacznym stopniu zależy ono także od postawy rodziców. Przez wiele lat istnienia naszej
placówki wypracowaliśmy wiele zasad usprawniających jej funkcjonowanie. Zasady zawarte
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są w „Statucie Szkoły” i „Regulaminie Szkoły”, a także w „Mądrościach ucznia Szkoły
Podstawowej nr 24 STO”. Ważne jest dla nas, aby rodzice uczniów zapoznawali się z tymi
dokumentami i respektowali najważniejsze z nich, dotyczące codziennego funkcjonowania
Szkoły.
W celu usprawnienia funkcjonowania Szkoły, a także Państwa i naszej wygody, prosimy
o stosowanie się do poniższych zasad:
Szkoła działa w godzinach 7.15 - 18.00, prosimy więc o nieprzyprowadzanie dzieci
wcześniej niż o godzinie 7.15 i odbieranie ich nie później niż o godzinie 18.00.
Lekcje rozpoczynają się o 8.15, co w praktyce oznacza, że uczeń o tej godzinie
powinien być w klasie przygotowany do zajęć. Aby było to możliwe, prosimy
o przyprowadzanie dzieci do Szkoły najpóźniej o godzinie 8.10.
W holu głównym Szkoły opieka jest sprawowana od godziny 8.00. Każde dziecko
przyprowadzone wcześniej, musi zostać odprowadzone do świetlicy lub pozostawać
pod opieką rodzica.
Szkoła oferuje uczniom szeroką gamę zajęć dodatkowych, które odbywają się
popołudniami we wszystkich salach lekcyjnych, dlatego też prosimy o odbieranie dzieci
w czasie przerw i niewchodzenie do sal w trakcie zajęć.
Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymywanie porządku w miejscu nauki, dlatego
prosimy - przed zabraniem dziecka do domu - przypomnieć mu o sprzątnięciu półki
i szatni.
Utrzymanie Szkoły opiera się w przeważającej mierze na opłatach wnoszonych przez
rodziców, dlatego też prosimy o terminowe wpłaty czesnego (do 8. dnia każdego
miesiąca).
Szkoła oferuje uczniom znaczny zakres swobody działania. Pamiętajmy jednak, żeby
nasze dziecko, wychodząc do domu, pożegnało się z nauczycielem sprawującym nad
nim opiekę.
Przypominamy, że wyjście na parking traktowane jest jako wyjście samodzielne
i wymaga pisemnej zgody rodzica. Uczniowie klas młodszych nie będą wypuszczani
na parking po telefonie od rodzica czekającego w samochodzie.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów i innych urządzeń o
podobnej funkcji reguluje w Szkole „Kodeks Smartfonowy”.
Przypominamy, że w Szkole istnieje „kącik rzeczy znalezionych”. Raz w tygodniu rzeczy
z tego kącika są eksponowane na wieszakach w holu głównym. Raz w miesiącu (ostatni
piątek) klasa dyżurna oddaje do „Caritasu” pozostawione ubrania.
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na strój dziecka, który ma być odpowiedni do
miejsca i okoliczności.
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Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z tym prosimy
o rozsądne parkowanie, aby zapewnić miejsce także innym użytkownikom parkingu.
Zależy nam na współpracy z rodzicami, dlatego prosimy o systematyczne kontakty
(uwzględnienie przewidzianych w harmonogramie roku szkolnego dni otwartych i
zebrań z nauczycielami oraz codzienne zaglądanie do skoroszytu (segregatora)
uczniowskiego i czytanie oraz podpisywanie bieżącej korespondencji.
Prosimy

o

wypełnienie

w

segregatorach

lub

skoroszytach

upoważnień

do

samodzielnego wychodzenia dzieci ze Szkoły, a także odbierania ich przez osoby inne
niż Rodzice czy prawni opiekunowie. Zaznaczamy, że starsze rodzeństwo także musi
posiadać upoważnienie.
Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, np. zgłaszania udziału
dzieci lub swojego udziału w imprezach organizowanych przez Szkołę, oddawania
deklaracji, itp. Niedotrzymanie terminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa
w imprezie.
O funkcjonowaniu 3 klasy Gimnazjum oraz klas 7- 8 słów kilka
Uczniowie, którzy skończyli nasze Gimnazjum, mówią, że w tej Szkole wszystko jest
tak, jak w innych gimnazjach, ale nieco inaczej. Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry:
☺ pierwszy skończy się w tym roku 13 listopada,
☺ drugi – 15 stycznia,
☺ trzeci potrwa do końca roku szkolnego.

Klasy 7 i 8 czerpią z dorobku wypracowanego przez Gimnazjum. Różnicą jest brak
trymestrów. Ocena osiągnięć i indywidualne planowanie odbywa się w porządku
semestralnym, czyli dwa razy do roku. Uczniowie tych klas korzystać będą z opieki tutorów i
brać udział w akcjach i zajęciach wspólnie z trzecią klasą Gimnazjum.
W każdym semestrze uczniowie dokonują wyboru zajęć i działań pozalekcyjnych: kół
przedmiotowych, fakultetów artystycznych i sportowych, mikrokursów, akcji społecznych,
projektów edukacyjnych, dyżurów i służb. W wyborze tym pomagają im wychowawcy i
tutorzy. Każdy uczeń wybiera nauczyciela – tutora, z którym planuje swoje działania. Tutor
pomaga również w realizacji planu oraz rozlicza wykonanie podjętych zobowiązań. Ostatni
rocznik gimnazjalistów również dokonuje wyboru dwa razy w roku – pierwszy obowiązuje w
ciągu pierwszych dwóch trymestrów.
Organizacja tygodniowego planu lekcji przedstawia się następująco: podstawowe
lekcje odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.15 – 14.45; w środy 9.15
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– 14.45; w piątki 8.15 – 13.10. Po lekcjach i obiedzie odbywają się zajęcia popołudniowe,
które trwają od 15.15 do 16.50. Od kilku lat nowym rozwiązaniem jest pierwsza środowa
godzina konsultacyjna. O godzinie 8.15 uczniowie spotykają się z nauczycielami. W tym
czasie mogą powtórzyć materiał, poprawić oceny, skonsultować swoje prace. W piątek po
lekcjach odbywają się wykłady popularnonaukowe, spotkania projektowe, wyjścia kulturalne
i inne działania przewidziane planem. Spotkania te kończą się około godziny 15.30.
W tym roku uczniowie klas 7-8 i Gimnazjum mają dwa obowiązkowe wyjazdy: we
wrześniu wyjazd integracyjny oraz w maju – Zieloną Szkołę. Organizację roku szkolnego
dopełniają projekty i wyjazdy edukacyjne oraz fakultety wyjazdowe, wolontariaty… i co nam
(uczniom i nauczycielom) jeszcze w międzyczasie przyjdzie do głowy ☺.
Jesteśmy pewni, że taka organizacja pozwala wydobyć pasję i siłę do działania, nauki
oraz podejmowania wyzwań i realizacji zamierzeń.
Piotr Piskorski

Podstawowe zasady odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej
1. Uczeń ze świetlicy szkolnej jest odbierany przez rodziców (opiekunów prawnych) lub
przez osobę dorosłą, upoważnioną pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych)
ucznia.
Upoważnienie do odbioru ucznia, stałe lub jednorazowe, powinno znajdować się zawsze
w segregatorze ucznia.
2. W przypadku, gdy do odbioru ucznia jest upoważniona osoba niepełnoletnia, poza
upoważnieniem równocześnie wymagana jest zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na
samodzielne wyjście ucznia ze Szkoły.
3. Nauczyciel dyżurujący jest uprawniony do wylegitymowania osoby, która odbiera ucznia.
4. Uczeń ma prawo do samodzielnego wyjścia ze Szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej
zgody rodziców (opiekunów prawnych), stałej lub jednorazowej, umieszczonej w
segregatorze.
5. Uczeń, wychodząc ze Szkoły, ma obowiązek pożegnać się z nauczycielem dyżurującym
lub wychowawcą przez podanie ręki.
6. Uczeń przed wyjściem ze Szkoły zostawia porządek na półce w sali lekcyjnej oraz w
szatni, wkładając kapcie do worka, który odwiesza na wieszak.
7. Informacje o wyjściach uczniów pod opieką nauczyciela dyżurującego na plac zabaw lub
boisko będą umieszczane przy drzwiach wejściowych w prawym i lewym skrzydle
budynku.
Szczegółowe zasady pobytu i zachowania uczniów w świetlicach szkolnych umieszczone są
w pomieszczeniach świetlicowych (regulamin świetlicy).
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Kilka uwag dotyczących „zerówek”
1. Do godziny 7.45 dzieci przyprowadzamy do świetlicy dolnej (w skrzydle). O 7.45 dzieci
odbierane są i zaprowadzane do sali zerówek. Tam, do godziny 8.15, jest czas na
swobodną zabawę w sali środkowej.
2. O godzinie 8.15 zaczynają się zajęcia poranne w kręgu, dlatego bardzo ważne jest
punktualne przybycie. Spóźnianie się dzieci znacznie utrudnia prowadzenie zajęć.
3. Uczeń klasy „0" wita się i żegna z nauczycielem poprzez podanie ręki. Nie odbieramy
dziecka, gdy grupa przemieszcza się, np. schodzi na podwieczorek lub z niego wraca.
4. Uczeń (jeśli trzeba - z pomocą rodzica) powinien zadbać o porządek w swojej szafce i
szatni po zakończonych zajęciach. Ważne jest, aby kapcie chowane były do worka.
Znacznie ułatwia to pracę paniom sprzątającym oraz zabezpiecza przed gubieniem się
obuwia.

Zespół kierowniczy
Jarosław Pytlak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na Bemowie
Kontakt: jpytlak@sp24sto.edu.pl
Dyżur: środa 17.00-18.00
Ewa Pytlak – wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej nr 24 STO
Kontakt: ewa.pytlak@sp24sto.edu.pl
Dyżur: poniedziałek 16.45-17.45
Piotr Piskorski – wicedyrektor ds. Społecznego Gimnazjum nr 99 STO
Kontakt: piotr.piskorski@sg99sto.edu.pl
Dyżur: czwartek 16.30-17.30

Uwaga: na spotkania prosimy umawiać się za pośrednictwem sekretariatu.
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Nasza kadra

wychowawczyni

Klasa 0 „a”

Klasa 0 „b”

Joanna Biała

Anna Siembor

wychowawczyni
wspomagająca

Patrycja Biała

język angielski

Ewelina Wójtowicz

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne

Jarosław Pancewicz / Małgorzata Najlepsza

rytmika

wychowawczyni

Andrzej Zagrodzki
Klasa 1 „a”

Klasa 1 „b”

Klasa 1 „c”

Paulina Nowicka

Anna Jachna

Agnieszka Sykacz

język angielski

Ewelina Wójtowicz

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne
muzyka

wychowawczyni

Małgorzata
Najlepsza

Jarosław Pancewicz
Wojciech Rynduch

Klasa 2 „a”

Klasa 2 „b”

Magdalena Klimek

Marzena Omilion-Czarkowska

język angielski

Renata Gmurowska

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc

muzyka

Wojciech Rynduch

wychowawczyni

Klasa 3 „a”

Klasa 3 „b”

Monika Chludzińska

Elżbieta Borsuk-Sorota

język angielski

Renata Gmurowska

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne
muzyka

Filip Wojewoda
Wojciech Rynduch
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Klasa 4 „a”
wychowawczyni
język polski

Bożena Walczak
Joanna Piechna-Chrzanowska

historia
język angielski

Klasa 4 „b”

Andrzej Turbiasz
Magdalena Misiak / Gabriela Bajek

matematyka

Edyta Bednarczyk

przyroda

Katarzyna Komisarz

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Katarzyna Masny

technika

Katarzyna Masny

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne
religia

Małgorzata Najlepsza / Jarosław Pancewicz
Bernadetta Kondratowicz

Klasa 5 „a”
wychowawczyni
język polski
historia
język angielski
matematyka

Klasa 5 „b”

Bernadetta Kondratowicz
Anna Klinicka
Andrzej Turbiasz
Anika Kowalewska-Chiarini / Magdalena Solczak
Katarzyna Jabłońska

Justyna Szydłowska

biologia

Katarzyna Komisarz

geografia

Katarzyna Komisarz

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Katarzyna Masny

technika

Katarzyna Masny

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne
religia

Małgorzata Najlepsza / Filip Wojewoda
Katarzyna Wądrzyk
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Klasa 5 „c”

Klasa 5 „d”

wychowawczyni
język polski
historia
język angielski
matematyka

Marzena Derejko
Gabriela MomotiukMieleszkiewicz

Anna Klinicka

Katarzyna Przybyszewska
Magdalena Misiak / Julia Redlińska
Justyna Szydłowska

biologia

Katarzyna Jabłońska

Joanna Firek

geografia

Katarzyna Bubel

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Katarzyna Masny

technika

Katarzyna Masny

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc / Filip Wojewoda

religia

Katarzyna Wądrzyk

Klasa 6 „a”
wychowawczyni
język polski
historia
język angielski
matematyka

Klasa 6 „b”
Barbara Kamińska

Joanna Piechna-Chrzanowska
Katarzyna Przybyszewska
Anika Kowalewska-Chiarini / Magdalena Solczak
Edyta Bednarczyk

przyroda

Katarzyna Bubel

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Katarzyna Masny

technika

Katarzyna Masny

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne
religia

Małgorzata Ferenc / Filip Wojewoda
Katarzyna Wądrzyk

Bernadetta Kondratowicz
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Klasa 7 „a”
wychowawcy

Joanna Firek, Wojciech Rynduch

język polski

Piotr Bandurski

historia
język angielski
jęz. niemiecki / hiszpański

Klasa 7 „b”

Andrzej Turbiasz
Małgorzata Michalska / Barbara Konończuk
Joanna Narożańska / Aneta Franas

matematyka

Justyna Szydłowska

fizyka

Wojciech Śpionek

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia

Agnieszka Laba-Kaczocha

plastyka

Elżbieta Pawlak

muzyka

Wojciech Rynduch

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne

Piotr Melon / Filip Wojewoda

PDŻ

Katarzyna Komisarz

religia

Bernadetta Kondratowicz
Klasa 8 „a”

wychowawcy
język polski

język angielski
jęz. niemiecki/ hiszpański
matematyka
fizyka

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz
Katarzyna Przybyszewska
Piotr Ścieżka / Katarzyna Komisarz
Małgorzata Michalska / Marta Sochaczyńska
Joanna Narożańska / Aneta Franas
Martyna Kainka
(d. Łochowska)

Katarzyna Jabłońska

Martyna Kainka (d. Łochowska)

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia
informatyka
wychowanie fizyczne
religia

Klasa 8 „c”

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz / Piotr Ścieżka

historia
WOS/PDŻ

Klasa 8 „b”

Agnieszka Laba-Kaczocha
Adam Kowalczyk
Małgorzata Najlepsza / Piotr Melon / Jarosław Pancewicz
Jacek Wądrzyk
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Klasa 3a GIM
wychowawcy

Klasa 3b GIM

Andrzej Turbiasz, Joanna Narożańska

język polski

Piotr Bandurski

historia

Andrzej Turbiasz

WOS / PDŻ

Piotr Ścieżka / Katarzyna Komisarz

język angielski

Małgorzata Michalska / Barbara Konończuk

jęz. niemiecki / hiszpański

Joanna Narożańska / Aneta Franas

matematyka

Martyna Kainka (d. Łochowska)

fizyka

Wojciech Śpionek

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia

Agnieszka Laba-Kaczocha

muzyka

Wojciech Rynduch

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc / Piotr Melon / Filip Wojewoda

religia

Jacek Wądrzyk

Lektury obowiązkowe:
KLASA 1a i 1b
1. D. Gellner „Czekoladki dla sąsiadki”
KLASA 1c
1. D. Gellner „Duszki, stworki i potworki”
KLASA 2a i 2b
1. M. Strzałkowska „Rady nie od parady”
2. C. Centkiewicz „Zaczarowana zagroda”
3. L. Kołakowski „Kto z Was chciałby rozweselić wesołego nosorożca?”
4. D. Wawiłow „Wiersze” (wybór)
KLASA 3a
1. R. Piątkowska „Wszystkie moje mamy”
2. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
3. H. Ch. Andersen „Królowa Śniegu”
4. M. Wojtyszko „Bromba i inni”
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5. L. Anderson „Linea w ogrodzie Moneta”
6. M. Strzałkowska „O wartościach, czyli rady nie od parady III”
KLASA 3b
1. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
2. M. Lobe „Babcia na jabłoni”
3. M. Strzałkowska „O wartościach, czyli rady nie od parady III”
4. R. Pisarski „O psie, który jeździł koleją”
KLASA 4
1. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault – „Kopciuszek”, „Kot w
butach”, „Sinobrody”; Aleksander Puszkin – „Bajka o rybaku i rybce”; Jeanne Marie
Leprince de Beaumont „Piękna i Bestia”
2. Janusz Christa z serii „Kajko i Kokosz” – „Szkoła latania” (komiks)
3. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé „Mikołajek” (wybór opowiadań)
4. Joanna Olech „Dynastia Miziołków”
5. Wybrane podania i legendy polskie
6. Adam Mickiewicz „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz” - (opisy)
7. C.S. Lewis „Opowieści z Narni”
8. Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
9. Józef Wybicki, „Mazurek Dąbrowskiego”
KLASA 5
1. Seweryna Szmaglewska „Czarne Stopy”
2. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu,
Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie,
Orfeuszu i Eurydyce
3. „Biblia”, powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne
4. Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”
5. Bolesław Prus „Katarynka”
6. Michael Ende „Momo”
7. Edmund Niziurski „Sposób na Alcybiadesa”
8. Juliusz Verne „W 80 dni dookoła świata”
KLASA 6
1. Rafał Kosik „Felix, Net i Nika” oraz „Gang Niewidzialnych Ludzi”
2. Ursula K. Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”
3. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (polowanie oraz koncert Wojskiego)
4. Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
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5. Antoni Czechow „Kameleon”, „Śmierć urzędnika”
6. Alfred Szklarski „Tomek w krainie kangurów”
7. John Ronald Reuel Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
8. Ignacy Krasicki - wybrane bajki
KLASA 7
1. Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”
2. A. Fredro „Zemsta”
3. J. Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII
4. I. Krasicki „Żona modna”
5. A. Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady, część II”,
„Pan Tadeusz” (fragmenty)
6. H. Sienkiewicz „Quo vadis”, „Latarnik”
7. S. Żeromski „Siłaczka”
8. Wybrane wiersze C.K. Norwida, B. Leśmiana, M. Hemara, K. Wierzyńskiego, J.
Lechonia, J. Lieberta.
KLASA 8
1. A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
2. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
3. J. Słowacki „Balladyna”
4. Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”
5. S. Żeromski „Syzyfowe Prace”
6. Wybrane wiersze K. K. Baczyńskiego, W. Szymborskiej, J. M. Rymkiewicza, S.
Barańczaka. A. Fredro „Zemsta”
KLASA 3 gimnazjum
1. B. Prus „Powracająca fala”
2. H. Sienkiewicz „Latarnik”
3. A. Czechow „Śmierć urzędnika”
4. M. Konopnicka „Mendel Gdański”
5. A. Kamiński „Kamienie na szaniec”
6. M. Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”
7. I. Fink - wybrane opowiadania
8. S. Lem „Bajki robotów” (wybór)
9. S. Mrożek „Opowiadania i dramaty” (wybór)
10. R. Kapuściński „Heban”
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W nieodległej przeszłości, czyli podczas wakacji:
Lato w mieście
Po raz kolejny w naszej Szkole wakacje rozpoczęły się od akcji „Lato w mieście”.
Tym razem gościliśmy 70 uczniów.
Dzieci

uczestniczyły

w

zajęciach

sportowych,

muzycznych,

tanecznych,

informatycznych, a także warsztatach stolarskich i gastronomicznych. Z radością pokonywały
tor przeszkód na basenie i bawiły się w wodzie. W czasie niepogody wybraliśmy się do kina
na film „Wyszczekani”, a później zjedliśmy pyszne lody. W słoneczne dni uczestnicy „Lata w
mieście” odwiedzili warszawskie ZOO i plac zabaw przy Starej Prochowni. Ważnym
elementem rekreacji były emocjonujące mecze na boisku szkolnym i skoki na skakance.
To był miło i owocnie spędzony czas.
Bernadetta Kondratowicz

Wakacje w Rudawce
Jak co roku w wakacje nasze dzieci wypoczywały w Bazie Terenowej w Rudawce.
Odbyły się dwa turnusy. Pierwszy, w terminie 8-15 lipca, w którym brali udział uczniowie
szkoły podstawowej oraz drugi, w terminie 15-22 lipca, którego uczestnikami byli
gimnazjaliści oraz uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
Jak zwykle zabawa była wyśmienita.
Piotr Bandurski

Nauczyciele wciąż się dokształcają
Lipiec i sierpień to okres, w którym wszyscy mamy chwilę, aby odetchnąć od
codziennego zgiełku, natłoku obowiązków i zawodowych wyzwań, ciesząc się urokiem
górskich krajobrazów, morskich kurortów bądź też zagranicznych wojaży. Jednak wakacje to
również doskonały moment dla nauczycieli, by korzystając z wolnego czasu, podnosili swoje
kompetencje zawodowe, zarówno metodyczne, jak i językowe, pogłębiali znajomość
najnowszych technologii informacyjnych oraz przyjrzeli się rozwiązaniom edukacyjnym
stosowanym za granicą.
W ubiegłym roku szkolnym, w ramach programu Erasmus +, nasza Szkoła otrzymała
unijne dofinansowanie do międzynarodowego projektu „Szkoła możliwości” - wypracowanie
modelu indywidualnego wsparcia rozwoju ucznia w nowej strukturze szkolnej. W ramach
projektu 10-ciu nauczycieli wyjechało do Florencji oraz Cambridge, gdzie przez dwa tygodnie
aktywnie brało udział w warsztatach, kursach i seminariach, zdobywając wiedzę z zakresu
innowacji edukacyjnych oraz praktyczne umiejętności pedagogiczne.

17

Cieszymy się z szerokich możliwości, jakie dają nam szkoleniowe wyjazdy
zagraniczne i obiecujemy, że zdobyte umiejętności zastosujemy w codziennej pracy z
naszymi uczniami.
Barbara Konończuk

W najbliższej przyszłości:
Wrześniowe wycieczki
Jak co roku we wrześniu uczniowie wyruszą zwiedzać kraj. Cykl wielodniowych
wycieczek ma za zadanie pokazać uczniom kanon ciekawych i symbolicznych miejsc.
Tegoroczne wycieczki odbędą się w następujących terminach:

Głęboczyce (klasy 0a, 0b i 1c)

19 września

Kazimierz Dolny (klasy 1a i 1b)

24-25 września

Białowieża (klasy 2)

19-20 września

Biskupin/Toruń (klasy 3)

17-18 września

Rudawka (klasy 4)

19-21 września

Wielkopolska (klasy 5)

19-21 września

Małopolska (klasy 6)

18-21 września

Muszyna (klasy 8)

10-14 września

Jagniątków (klasy 7 i 3 gim.)

10-14 września

Opłaty za udział dzieci w wycieczkach należy wpłacać na rachunek Szkoły (ten sam
co czesne), pamiętając, żeby w opisie przelewu było zapisane imię i nazwisko dziecka oraz
„wycieczka szkolna do ......". W morzu wpływających przelewów będzie to znaczne
ułatwienie dla pań z sekretariatu.
Organizatorzy

Imprezy sportowe:
Zawody MTB – dwubój w ramach sportowego weekendu z SP 24 – 6 października 2018 r.
Zawody przełajowe – dwubój w ramach sportowego weekendu z SP 24 – 7 października
2018 r.
Biała Szkoła dla SP – 2-7 grudnia 2018 r.
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Fakultety sportowe gimnazjalistów:
Uczniów klas 7-8 i Gimnazjum zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdowych
fakultetach wychowania fizycznego. Jest to rozszerzenie klasycznych lekcji, prowadzonych w
hali i na boisku. Pozwalają na aktywne spędzenie czasu na rowerze, w kajaku czy z
plecakiem. Mogą być przyjazną i szybką formą

zaliczenia fakultetu, nie w formie

cotygodniowych godzinnych lekcji, ale w ramach jednego wyjazdu. Imprezy przeznaczone są
dla uczniów, którzy mają choć niewielkie doświadczenie w danej aktywności. Dzienne etapy
trekkingu, odcinka kajakowego czy rowerowego są dostosowane do możliwości fizycznych
gimnazjalistów - choć wykraczają poza ramy lekkiego spaceru. Dlatego prosimy o rozważne
decyzje przy wyborze fakultetu. W przypadku wątpliwości zawsze można zwrócić się
z bezpośrednim pytaniem do nauczycieli wychowania fizycznego.
Nasze imprezy wyjazdowe zostały bardzo pozytywnie ocenione w akcji Gazety
Wyborczej „WF z klasą“, jako forma innowacyjnego wychowania fizycznego.

JESIEŃ
FAKULTET TURYSTYCZNY TATRY
Termin: 27 – 30 września 2018 r. (czwartek – niedziela)
Cena: 690 zł
Program:
czwartek: wyjazd z Warszawy, zajęcia w Parku Linowym Chochołów, przyjazd do Białki
Tatrzańskiej
piątek: wycieczka na Świnicką Przełęcz i Kasprowy Wierch
sobota: wycieczka na Czerwone Wierchy, wizyta w Termach Bania
niedziela: powrót do Warszawy.
Uwaga! Program może ulec zmianie ze względów pogodowych i kondycyjnych.
Noclegi i wyżywienie: Pensjonat „U Sorosa” w Białce Tatrzańskiej, www.usorosa.pl
Co zabrać: plecak 25-40 litrów, kurtkę przeciwdeszczową, spodnie przeciwdeszczowe, buty
trekkingowe (WYGODNE!) – nie mogą być kupione tuż przed wyjazdem!, pokrowiec
przeciwdeszczowy na plecak, polar/ciepłą bluzę x2, spodnie trekkingowe, ciepłą czapkę,
rękawiczki, buffa, bandanę, ręcznik, kosmetyczkę, rzeczy do chodzenia po pensjonacie,
pokrowiec/torebkę

strunową

na

telefon

komórkowy,

czołówkę,

słodycze,

termos,

kieszonkowe.

19

Zapewniamy: opiekę przewodnika TOPR, opiekę dwójki nauczycieli, przejazd busem;
Wyżywienie: śniadania, lunchpakiety, obiadokolacje. Pierwszy posiłek to obiadokolacja,
ostatni to śniadanie z lunchpakietem.
Wyjazd: 27 września (czwartek) – zbiórka o godzinie 7.00 na parkingu przed Szkołą.
Powrót: 30 września (niedziela) w godzinach 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą.
FAKULTET ROWEROWY
Cena: bez opłat
Fakultet składa się z dwóch imprez:
•

6 października 2018 (sobota) - Grand Prix Parkofrajdy w Kolarstwie Górskim - teren
zielony na tyłach naszej Szkoły. Dystanse: dziewczęta ok. 1000 metrów, chłopcy ok.
2000 metrów.

•

10 października 2018 (poniedziałek) - wycieczka rowerowa po Puszczy
Kampinoskiej 60 – 70 km.

Co zabrać na wycieczkę: sprawny(!) rower, kask, mały plecak, ubranie rowerowe,
zapasową dętkę, komplet łatek, pompkę, kurtkę przeciwdeszczową, rękawiczki, ciepłą bluzę,
kieszonkowe, prowiant.

FAKULTET KAJAKOWY - BZURA
Termin: 26 września 2018 r. (środa)
Cena: 100 zł
Trasa: Kozłów Szlachecki – Plecewice Moto Przystań (ok. 5 godzin)
Co zabrać: kurtkę przeciwdeszczową, bluzę polarową/softshellową, długie spodnie, sandały
do chodzenia w wodzie (nie klapki), spodnie nieprzemakalne, ciepłą czapkę, ciepłe
rękawiczki, pokrowiec na telefon komórkowy/torebkę strunową, prowiant, worek kajakowy
Uwaga!
Uczestnik spływu musi być przygotowany na różne warianty pogodowe! Należy wziąć rzeczy
na upał, zimno, deszcz czy wiatr.
Transport: autokar
Zbiórka: godzina 7.30 na parkingu przed Szkołą.
Powrót: w godzinach 16.00 – 17.00 na parking przed Szkołą.
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ZIMA
BIAŁA SZKOŁA W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ
Termin: 10 – 14 grudnia 2018 r. (poniedziałek – piątek)
Cena: 900 zł + czterodniowy karnet 300 zł
Wpłata: do 9 listopada na konto szkoły, z dopiskiem „biała szkoła” (bez kwoty na karnety).
Noclegi i wyżywienie: Pensjonat „U Sorosa” w Białce Tatrzańskiej, www.usorosa.pl, dwa
posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja.
Co zabrać: legitymację szkolną, kask, kurtkę, spodnie i rękawice narciarskie, gogle, narty
lub snowboard, ubranie adekwatne do pory roku, krem z filtrem (zimowy), kosmetyki i
ręczniki, pieniądze na karnety, kieszonkowe, kąpielówki/kostium kąpielowy (dla chętnych
wieczorne wyjście do Term Białka).
Wyjazd: 10 grudnia (czwartek) – zbiórka o godzinie 8.00 na parkingu przed Szkołą.
Powrót: 14 grudnia (niedziela) w godzinach 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą.
FAKULTET ŁYŻWIARSKI
W przygotowaniu.
Uff, to by było na tyle…
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