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Gorące wiadomości:
Mamy profil na FB!
Podczas wakacji Zespół Szkół STO na Bemowie wzbogacił się o profil na fejsbuku, o
nazwie „STO na Bemowie”. Został on przygotowany z myślą o rodzicach i nauczycielach,
którzy korzystają z tego medium społecznościowego. Będą tam umieszczane informacje i
ciekawostki z życia obu naszych szkół. Jego utworzenie ma jedynie uzupełnić listę
wykorzystywanych w Zespole Szkół kanałów informacyjnych, jako forma pomocnicza,
wyłącznie dla chętnych.
Do przekazywania oficjalnych informacji nadal wykorzystywane będą wpisy w
skoroszytach (segregatorach) oraz indeksach uczniowskich, ogłoszenia na stronach
internetowych: www.stonabemowie.edu.pl, www.sp24sto.edu.pl, www.sg99sto.edu.pl., oraz
poczta elektroniczna na adres kontaktowy, podany przez rodziców.

Statut zreformowany
Szkoła Podstawowa nr 24 STO posiada już nowy statut, dostosowany do wymogów
określonych w obecnej reformie systemu oświaty, m.in. uwzględniający strukturę
ośmioletnią. Wraz z dokumentami towarzyszącymi: regulaminem szkoły i wewnątrzszkolnym
systemem oceniania zostanie w formie książeczki przekazany wszystkim rodzicom przy
okazji pierwszych zebrań klasowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz
złożenie na ręce wychowawców klas kilku oświadczeń, które są dołączone na końcu tej
publikacji. To tradycyjna procedura i prosimy, żeby tradycyjnie przeszła szybko i sprawnie.
Jarosław Pytlak

Jarosław Pytlak gościem programu #OnetRANO
Podobno "Jarosław Kuźniar wyjątkowo sobie nie pogadał...". Można obejrzeć:
•

na profilu FB "Wokół szkoły":

https://www.facebook.com/Wokół-szkoły-219657615205524/
•

na profilu FB "STO na Bemowie":

https://www.facebook.com/stonabemowie/
•

na Onecie:

https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-jaroslaw-pytlak-609/f4ztmlv
Funkcjonowanie Szkoły w roku szkolnym 2017/2018:
Sekretariat
Sekretariat Szkoły pracuje intensywnie, od tego roku w składzie wzmocnionym o pół
etatu w osobie pani Katarzyny Bubel, powszechnie dotąd znanej w Szkole jako nauczycielka
przyrody, 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:

500 179 120

Świetlica SP:

504 269 681, czynny w godzinach 15.45 - 18.00.

Opłaty za naukę w Szkole
W roku szkolnym 2017/2018 czesne płacimy w dziesięciu ratach.
Szkoła Podstawowa (klasy 0a, 0b):

1 520 zł (w tym 200 złotych ryczałtu za wyżywienie)

Szkoła Podstawowa (klasy 1-7):

1 320 zł

Gimnazjum:

1 220 zł

Rodzicom uczniów klas 0a i 0b , którzy wpłacili z góry czesne za cały rok szkolny,
przypominamy o comiesięcznej opłacie 200 zł ryczałtu za wyżywienie (można to również
uregulować zaliczkowo jedną wpłatą).
Przypominamy, że za drugie dziecko oraz kolejne dzieci, uczące się w Szkole, płacą
Państwo czesne o 120 zł niższe, przy czym za pierwsze dziecko uznawane jest najmłodsze.
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 dla klas 0a, 2a, 2b,
14.00-14.30 dla klas 1a, 1b, 3a
14.30-15.00 dla klas 0b, 3b.
Uczniowie klas drugich i trzecich korzystają z basenu bezpłatnie, w ramach
obowiązkowej nauki pływania. Pozostali uczniowie (klasy 0 i 1) płacą 119 złotych za semestr
(zajęcia od 7. września do 11. stycznia). Rodzice wnoszą opłaty za cały semestr z góry. Na
zajęcia uczniowie są dowożeni autokarem, a po nich, także autokarem, przywożeni z
powrotem do Szkoły (można dziecko odbierać także z basenu) w ciągu pół godziny po
zakończeniu pływania.

Zgłoszenia przyjmowane są przez wychowawców klas na zebraniach klasowych.
Rodzic zobowiązany jest do wpisania ucznia na listę uczestników i potwierdzenia tego
własnoręcznym podpisem. Bez dopełnienia tej formalności dziecko nie będzie mogło
uczestniczyć w zajęciach.
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 4-7 na obiady nie schodzą w sposób zorganizowany. Uczniowie udają się do
stołówki sami w wyznaczonych godzinach. Ich obecność odnotowuje dyżurujący tam
nauczyciel.
Obiad – Gimnazjum
Gimnazjaliści 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 automatycznie 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
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.
Dzieci posiadają telefony komórkowe, które powinny być wyłączone i schowane do
czasu rozpoczęcia przerwy obiadowej. Jeśli uczeń nie przestrzega zasad korzystania z

telefonu, nauczyciel ma obowiązek odebrać go dziecku i przekazać do sekretariatu.
Tylko Państwo mogą odebrać skonfiskowany telefon. Podczas lekcji telefony oraz inne
urządzenia (w tym słuchawki) muszą być wyłączone i schowane.
Przypominamy, że w Szkole istnieje „kącik rzeczy znalezionych”. Raz w miesiącu
(ostatni piątek) klasa dyżurna oddaje do „Caritasu” pozostawione ubrania. Z tego
względu prosimy o regularne zaglądanie do kącika.
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na strój dziecka, który ma być odpowiedni do
miejsca i okoliczności.
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 Gimnazjum 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 grudnia,
☺ drugi, do 14 marca,
☺ trzeci, potrwa do końca roku szkolnego.

W każdym trymestrze uczniowie dokonują wyboru zajęć i działań pozalekcyjnych: kół
przedmiotowych, fakultetów artystycznych i sportowych, mikrokursów, akcji społecznych,
projektów edukacyjnych, dyżurów i służb. W wyborze 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.
Organizacja tygodniowego planu lekcji przedstawia się następująco: podstawowe
lekcje odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.15 – 14.50; w środy 9.15
– 14.50; w piątki 8.15 – 13.00 (klasy 7. do 14.00). Po lekcjach i obiedzie odbywają się zajęcia
popołudniowe, które trwają od 15.15 do 16.50. Od trzech 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
i inne działania przewidziane planem. Spotkania te kończą się około godziny 15.30.
Każdego roku uczniowie Gimnazjum mają dwa obowiązkowe wyjazdy: we wrześniu
wyjazd integracyjny lub kurs EDB oraz w maju – zieloną szkołę. W tym roku będziemy też
kontynuować językowe warsztaty wyjazdowe: niemieckojęzyczne i hiszpańskojęzyczne.
Organizację roku szkolnego dopełniają projekty edukacyjne, wyjazdy edukacyjne, fakultety
wyjazdowe, wolontariaty… i co nam (uczniom i nauczycielom) jeszcze w międzyczasie
przyjdzie do głowy ☺.
Klasy 7. będą czerpać z dorobku wypracowanego przez Gimnazjum. Jedyną
widoczną różnicą będzie ocena osiągnięć uczniów tak jak w Szkole Podstawowej, czyli dwa
razy do roku. Uczniowie tych klas korzystać będą z opieki tutorów, akcji i zajęć
prowadzonych przez Gimnazjum. Również trzykrotnie będą ustalać Indywidualne Plany
Rozwoju z tutorami i rodzicami.
Jesteśmy pewni, że taka organizacja pozwala wydobyć pasję i siłę do działania, nauki
oraz podejmowania wyzwań i realizacji zamierzeń.
Piotr Piskorski

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.

Nasza kadra

wychowawczyni

Klasa 0 a

Klasa 0 b

Paulina Nowicka

Anna Jachna

wychowawczyni
wspomagająca

Anna Siembor

język angielski

Renata Gmurowska

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc / Hortensja Gulbinowicz

rytmika

wychowawczyni

Andrzej Zagrodzki
Klasa 1 a

Klasa 1 b

Magdalena Klimek

Marzena Czarkowska

język angielski

Renata Gmurowska

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne

Małgorzata Ferenc

muzyka

Barbara Kamińska

wychowawczyni
język angielski

Klasa 2 a

Klasa 2 b

Monika Chludzińska

Elżbieta Borsuk-Sorota

Anika Kowalewska-Chiarini

Renata Gmurowska

religia

Katarzyna Wądrzyk

wychowanie fizyczne
muzyka

wychowawczyni
język angielski
religia
wychowanie fizyczne
muzyka

Hortensja Gulbinowicz
Wojciech Rynduch

Klasa 3 a

Klasa 3 b

Joanna Biała

Agnieszka Sykacz

Aneta Świątek

Magdalena Misiak

Katarzyna Wądrzyk
Filip Wojewoda
Wojciech Rynduch

Klasa 4 a
wychowawczyni

Klasa 4 b

Bernadetta Kondratowicz

język polski

Bożena Walczak

historia

Andrzej Turbiasz

język angielski
matematyka

Anika Kowalewska-Chiarini / Magdalena Misiak
Katarzyna Jabłońska

Justyna Szydłowska

przyroda

Katarzyna Komisarz

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Małgorzata Cieślak

technika

Małgorzata Cieślak

informatyka
wychowanie fizyczne

Adam Kowalczyk
Hortensja Gulbinowicz / Filip Wojewoda

religia

Katarzyna Wądrzyk

Klasa 4 c

Klasa 4 d

wychowawczyni

Marzena Derejko

język polski

Bożena Walczak

historia

Paweł Nawrocki

język angielski
matematyka

Julia Redlińska / Aneta Świątek
Justyna Szydłowska

Katarzyna Jabłońska

przyroda

Katarzyna Bubel

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Małgorzata Cieślak

technika

Małgorzata Cieślak

informatyka
wychowanie fizyczne
religia

Adam Kowalczyk
Małgorzata Ferenc / Filip Wojewoda
Katarzyna Wądrzyk

Klasa 5 a
wychowawczyni
język polski

Barbara Kamińska
Joanna Piechna-Chrzanowska

historia
język angielski
matematyka

Klasa 5 b

Paweł Nawrocki
Magdalena Misiak / Anika Kowalewska-Chiarini
Marta Zybowska-Zaremba

przyroda

Katarzyna Bubel

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Małgorzata Cieślak

technika

Małgorzata Cieślak

informatyka
wychowanie fizyczne

Adam Kowalczyk
H. Gulbinowicz / M. Ferenc / F. Wojewoda

religia

Katarzyna Wądrzyk

Klasa 6 a
wychowawczyni
język polski
historia
język angielski

Klasa 6 b
Marzena Raczko

Joanna Piechna-Chrzanowska
Andrzej Turbiasz
Julia Redlińska / Aneta Świątek

matematyka

Justyna Szydłowska

przyroda

Katarzyna Komisarz

muzyka

Wojciech Rynduch

plastyka

Małgorzata Cieślak

technika

Małgorzata Cieślak

informatyka
wychowanie fizyczne
religia

Adam Kowalczyk
Hortensja Gulbinowicz / Filip Wojewoda
Bernadetta Kondratowicz

Klasa 7 a
wychowawcy
język polski
historia
WDŻ

Klasa 7 b

Klasa 7 c

Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz / Piotr Ścieżka
Gabriela Momotiuk-Mieleszkiewicz
Paweł Nawrocki
Katarzyna Komisarz

język angielski

Tadeusz Godera / Marta Sochaczyńska

język niemiecki

Joanna Narożańska

język hiszpański

Aneta Franas

matematyka

Katarzyna Jabłońska

fizyka

Martyna Łochowska

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia

Agnieszka Laba-Kaczocha

plastyka

Elżbieta Pawlak

muzyka

Wojciech Rynduch

informatyka
wychowanie fizyczne
religia

Adam Kowalczyk
Piotr Melon / Filip Wojewoda
Bernadetta Kondratowicz

Klasa 2a GIM
wychowawcy

Andrzej Turbiasz, Joanna Narożańska

język polski

Piotr Bandurski

historia
WOS / WDŻ
język angielski
jęz. niemiecki / hiszpański

Klasa 2b GIM

Andrzej Turbiasz
Piotr Ścieżka / Katarzyna Komisarz
Małgorzata Michalska / Barbara Konończuk
Joanna Narożańska / Aneta Franas

matematyka

Marta Zybowska-Zaremba

fizyka

VACAT

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia

Agnieszka Laba-Kaczocha

technika

Elżbieta Pawlak

informatyka

Adam Kowalczyk

wychowanie fizyczne

Piotr Melon / Małgorzata Ferenc

religia

Jacek Wądrzyk
Klasa 3 a GIM

wychowawcy
język polski
historia
WOS / WDŻ
język angielski
jęz. niemiecki / hiszpański
matematyka
fizyka

Klasa 3 b GIM

Joanna Firek / Piotr Bandurski
Gabriela Momotiuk
- Mieleszkiewicz

Piotr Bandurski
Andrzej Turbiasz

Piotr Ścieżka / Katarzyna Komisarz
Małgorzata Michalska / Barbara Konończuk
Joanna Narożańska / Aneta Franas
Martyna Łochowska
VACAT

biologia

Joanna Firek

geografia

Piotr Ścieżka

chemia

Agnieszka Laba-Kaczocha

muzyka

Wojciech Rynduch

wychowanie fizyczne
religia

Klasa 3 c GIM

Piotr Melon / Małgorzata Ferenc
Jacek Wądrzyk

Lektury obowiązkowe
KLASA 1a i 1b
1. D. Gellner „Duszki, stworki i potworki”
KLASA 2b
1. M. Kownacka „Plastusiowy pamiętnik”
2. C. Centkiewicz „Zaczarowana zagroda”
3. L. Bardijewska „Zielony wędrowiec”
4. D. Wawiłow „Wiersze” (wybór)
KLASA 2a
1. M. Strzałkowska „Rady nie od parady”
2. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
3. L. Bardijewska „Zielony wędrowiec”
4. L. Kołakowski „Kto z Was chciałby rozweselić wesołego nosorożca?”

KLASA 3a
1. M. Jaworczakowa „Oto jest Kasia”
2. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
3. R. Pisarski „O psie, który jeździł koleją”
4. M. Wojtyszko „Bromba i inni”
5. M. Kruger „Karolcia”
KLASA 3b
1. M. Strzałkowska „O wartościach, czyli rady nie od parady III”
2. M. Löbe „Babcia na jabłoni”
3. M. Wojtyszko „ Bromba i inni”
4. H. Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”
5. R. Dahl „BFO”/ „Wielkomilud”
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 „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. Clive Staples Lewis „Lew, Czarownica i stara szafa”
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”
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. Charles Dickens „Opowieść wigilijna”
2. Aleksander Fredro „Zemsta”
3. Jan Kochanowski - wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny: I, V, VII, VIII
4. Ignacy Krasicki „Żona modna”
5. Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, Dziady część II”, „Pan Tadeusz” (historia Polski)

6. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”, „Latarnik”
7. Stefan Żeromski „Siłaczka”
8. Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara,
Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

KLASA 2 gimnazjum
1. Molier „Skąpiec”
2. I. Krasicki - wybrane bajki i satyry
3. W. Szekspir „Romeo i Julia”
4. A. Mickiewicz - wybrane wiersze i ballady
5. A. Mickiewicz „Dziady - część II”
6. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
7. J. Słowacki „Balladyna”
8. A. Fredro „Zemsta”
9. A. Christie - wybrana powieść
10. J.S. Salinger „Buszujący w zbożu”

KLASA 3 gimnazjum
1. B. Prus „Powracająca fala”
2. H. Sienkiewicz „Latarnik”
3. Antoni Czechow „Śmierć urzędnika”
4. M. Konopnicka „Mendel Gdański”
5. A. Fiedler „Dywizjon 303”
6. Miron 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”
W nieodległej przeszłości, czyli podczas wakacji:
Lato w mieście
W dniach 26-30 czerwca w naszej Szkole po raz czwarty zorganizowaliśmy akcję
„Lato w mieście”. Wzięło w niej udział 35 uczniów z klas 0-3, nad którymi opiekę sprawowali
nauczyciele: Małgorzata Cieślak, Bernadetta Kondratowicz, Anna Barańska-Sadoch,
Katarzyna Mysińska-Kakiet, Katarzyna Szuflet, Krzysztof Goleń i Filip Wojewoda. Dzieci

uczestniczyły w zajęciach sportowych, kulinarnych i muzycznych oraz wychodziły na
pływalnię „Pingwin”, do Manufaktury Cukierków czy Multikina. Codziennie bawiły się na
naszym szkolnym placu zabaw i grały na boisku sportowym. To był dobrze spędzony czas.
Bernadetta Kondratowicz

Wakacje w Rudawce
Zaczęło się już w czerwcu od wyjazdu, który można nazwać gimnazjum plus,
ponieważ udział w nim brali głównie uczniowie wiekowo gimnazjalni. Pojawiła się też grupka
chłopaków, którzy skończyli szóstą klasę, ale gimnazjalistami, ze względu na reformę, nigdy
nie będą. Czego im zresztą serdecznie współczujemy.
Nad kadrą nadzór sprawował dyrektor Jarosław Pytlak, który był, ale jakby go nie
było. To znaczy czuwał nad wszystkim, jak zawsze, ale przygotowywał się do jakiegoś
ważnego wystąpienia, więc było go mniej niż zwykle. Ponadto w skład obsady
nauczycielskiej wchodzili: Katarzyna Bubel, Anna Socha, Barbara Kamińska, Piotr Ścieżka i
Piotr Bandurski.
Ten turnus gimnazjalny był nieco inny od poprzednich, ponieważ obok klasycznych
rudawkowych aktywności, takich jak ringo, spacery leśne czy gry terenowe, pojawiły się
nowe formy spędzania czasu. I tak zamiast kultowego augustowskiego basenu odbył się rejs
katamaranem. Niektórym zmiana przypadła do gustu, innym nie. Jak to zwykle bywa w
społeczeństwie. Kolejną nowością był spływ kajakowy, jak zwykle urokliwą, Czarną Hańczą.
Dodatkową atrakcją dla kajakarzy okazała się niecodzienna burza. Na szczęście nadeszła,
kiedy już opuściliśmy jednostki pływające. Niektórzy wrócili do Bazy w takim stanie, jakby
wyszli właśnie po kąpieli z jeziora. Oczywiście w ubraniach. Ostatnią nowością był pobyt na
plaży miejskiej Jazy. Pod czujnym okiem ratownika. Niestety, temperatura tego dnia (około
20 stopni) nie dawała pełnego komfortu plażowania, ale większości z nas nie przeszkadzało
to w kąpieli i skokach do jeziora.
Jak zwykle w Rudawce czas minął błyskawicznie i trzeba było się rozstawać. Ale za
chwilę znowu będą wakacje.
Piotr Bandurski

Rudawka, jak zwykle, przywitała nas ciepłym muśnięciem słońca i lekkim powiewem
wiatru. Z pewną niecierpliwością rozlokowaliśmy się w pokojach i czym prędzej ruszylismy na
niedzielny obiad do „Baru pod słowikiem”. Także tym razem pani Marzenka spełniła nasze
kulinarne fantazje a wszystko, co podała, było pyszne. Chwilo trwaj!
Drugi turnus rozpoczął się standardową wycieczką wokół Kanału Augustowskiego.
Spacerowaliśmy znanymi ścieżkami, przypominając sobie z uśmiechem poprzednie wyjazdy.

Niektórzy z nas właśnie rozpoczynali swoją przygodę z Rudawką. Znając życie, będą tutaj
wracali jeszcze niejeden raz…
Dalej wszystko potoczyło się według stałych, ulubionych zajęć. Nie zabrakło
emocjonujących podchodów z gwizdkiem, które w tym roku prowadził przyszły gimnazjalista
odchodzącego do lamusa historii gimnazjum – Mikołaj. Rozegraliśmy także dwa turnieje:
ringo i piłkarzyki. Dyscypliny te cieszą się ogromną sławą z powodu ich wielkiego miłośnika –
pana Dyrektora. Delektowaliśmy się pysznymi podwieczorkami przygotowywanymi przez
kolejne zespoły kulinarne. Żeby osiągnąć tak zwany balans ducha, z ogromnym zapałem
oddawaliśmy się codziennym porządkom, szorując kultowe już schody czy ogarniając własne
lokum. Stałym punktem naszego pobytu było ulubione wieczorne czytanie, a od czasu do
czasu przegląd zrobionych zdjęć, przerywany występami samozwańczej grupy satyrycznej.
Mając na uwadze częściowo naukowy charakter każdego turnusu, także i tym
razem nie zabrakło owego akcentu. Uczciliśmy więc sześćset siódmą rocznicę Bitwy pod
Grunwaldem, wykonując na tę okoliczność pomysłowe herby na koszulkach i uczestnicząc
w grze, której tematem były grunwaldzkie perypetie. Przy każdej nadarzającej się okazji,
realizowaliśmy z pasją edukację przyrodniczą, rozpoznając rozmaite zioła i kwiaty,
spacerując nieśpiesznie ścieżkami Puszczy Augustowskiej. Zmęczeni, ale szczęśliwi
mogliśmy przysiąść na świeżo wykonanej ławce, oddając się nostalgicznym refleksjom, że
zbliża się koniec naszych podlaskich peregrynacji. Pocieszał nas fakt, że także i po tym
wyjeździe zwiększymy pulę rudawkowych certyfikatów i w najgorszym wypadku, spotkamy
się za rok.
Gabrysia Momotiuk-Mieleszkiewicz

Jest ciepłe lipcowe popołudnie. Za około pół godziny wyjeżdżamy z Rudawki. Czworo
nauczycieli naszej Szkoły siedzi w kuchni przy otwartym oknie z widokiem na las. Dwoje od
dawna związanych z tym miejscem i dwoje nowych - po raz pierwszy w Rudawce.
Niespiesznie wymieniają się wspomnieniami i spostrzeżeniami. Jaki piękny i spokojny jest
las wokół bazy. Dawno temu ten budynek to też była szkoła, a na górze, tu gdzie siedzimy,
mieszkanie nauczyciela.
Po intensywnych porannych naradach dotyczących zmian w funkcjonowaniu Szkoły
odpoczywamy w ciszy. Naszą uwagę przyciągają wiszące na ścianach przepisy-relacje z
kuchennych eksperymentów młodzieży. To gotowanie musiało być niezłą zabawą. Oni, teraz
są już dorośli, pewnie też myślami wracają do tego miejsca… Jest ciepło.
Magdalena Misiak

W minione (niestety) wakacje po raz pierwszy odwiedziłam naszą „Bazę” w Rudawce.
Odbyło się to przy okazji wyjazdu nauczycielskiego. Czas naszego pobytu spędziliśmy,
dyskutując m.in. nad funkcjonowaniem klas 7. w nowym roku szkolnym. Przerwy w pracy
spędzaliśmy, spożywając posiłki w barze Pod Słowikiem i spacerując. Spodobały mi się
bardzo spacery po cichej i malowniczej wsi, a pierogi z jagodami były wprost wyśmienite.
Martyna Łochowska

W najbliższej przyszłości:
Wrześniowe wycieczki
Jak co roku we wrześniu wszyscy uczniowie wyruszą zwiedzać kraj. Cykl
wielodniowych

wycieczek

ma

za

zadanie

pokazać

uczniom

kanon

ciekawych

i symbolicznych miejsc. Tegoroczne wyprawy odbędą się w następujących terminach:

Drogoszewo (klasy 0)

25 września

Kazimierz Dolny (klasy 1)

27-28 września

Białowieża (klasy 2)

20-21 września

Biskupin/Toruń (klasy 3)

19-20 września

Serwy/Rudawka (klasy 4)

20-22 września

Wielkopolska (klasy 5)

20-22 września

Małopolska (klasy 6)

20-22 września

Muszyna (klasy 7 oraz 2 i 3 gim.)

11-15 września

Opłaty za udział dzieci w wycieczkach należy wpłacać na rachunek Szkoły (ten sam
co czesne), pamiętając, aby 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

Fakultety sportowe gimnazjalistów
Uczniów Gimnazjum zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdowych fakultetach
wychowania fizycznego. Stanowią one 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 chociaż 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.

FAKULTET ROWEROWY (pojedynczy)
Cena: bez opłat
Fakultet składa się z dwóch imprez:
•

23 września 2017 (sobota) - Grand Prix Parkofrajdy w Kolarstwie Górskim - teren
zielony na tyłach naszej Szkoły. Dystanse: dziewczęta ok. 1000 metrów, chłopcy ok.
2000 metrów.

•

2 października 2017 (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 (pojedynczy)
Termin: 25 września 2017 r. (poniedziałek)
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 kościołem
Powrót: w godzinach 16.00 – 17.00 na parking przed kościołem

FAKULTET TURYSTYCZNY TATRY (podwójny)
Termin: 7-10 października 2017 r. (sobota-wtorek)
Cena: 690 zł
Program:
sobota: wyjazd z Warszawy, zajęcia w Parku Linowym Chochołów, przyjazd do Białki
niedziela: wycieczka na Świnicką Przełęcz i Kasprowy Wierch
poniedziałek: wycieczka na Czerwone Wierchy, wizyta w Termach Bania
Wtorek: 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.
Zapewniamy: opiekę przewodnika TOPR, opiekę dwójki nauczycieli, przejazd busem;
wyżywienie: śniadania, lunchpakiety, obiadokolacje.
Wyjazd: 7 października (sobota) – zbiórka o godzinie 7.00 na parkingu przed Szkołą
Powrót: 10 października (wtorek) w godzinach 17.00 – 18.00 na parking przed Szkołą

Telefon kontaktowy w sprawie wszystkich fakultetów: Piotr Melon 602 663 182

