
Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie, 

rozpoczynamy  kolejny rok pracy Społecznej Czwórki, za nami rok jubileuszowy, rok  podsumowań i ciekawych spotkań. 

Wszystko, czego dowiedzieliśmy się o sobie od naszych absolwentów, rodziców  i uczniów wykorzystaliśmy w planowaniu 

pracy na kolejny rok, na kolejne lata. W polskiej edukacji nastąpią zmiany, dla naszych szóstoklasistów to też poważna 

zmiana w ich  planach życiowych, które już zapewne powstawały. W życiu jest jednak tak, że jedyną pewną  rzeczą jest 

zmiana. I chociaż czasami wydaje się nam niepotrzebna, może w przyszłości  okazać się lepszym rozwiązaniem. Takie 

podejście do zmian staramy się przekazywać uczniom, tak  też staramy się pracować.  

To właśnie postawy życiowe i wartości zajmą ważne miejsce w działaniach wychowawczych w nadchodzącym roku. Będziemy 

rozmawiali o ważnych w życiu wartościach, przypomnimy też, jakimi wartościami postanowiliśmy się kierować w naszej 

szkole, formułując kilka lat temu misję szkoły. Uczciwość, samodzielność, doskonalenie się i współpraca stanowią dla nas 

wyznacznik w kształtowaniu postaw. 

Życzę wszystkim, aby ten rok był dobry, ciekawy i wartościowy we wszystkich sferach życia. 

Marlena Rynowiecka  

Dotacje z UE 

Erasmus plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie 
edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014-2020. 

W minionym roku szkolnym złożyliśmy dwa wnioski w programie 
Erasmus+: jeden na kształcenie nauczycieli, drugi w obszarze 
międzynarodowej współpracy młodzieży.  

Z ogromną radością informujemy, że nasze starania okazały się 
skuteczne i przyznano nam dotację z Unii Europejskiej w kwocie 
60 tys. €. 

Wymiana z Hiszpanią stała się faktem ! 

Udział w ERASMUSIE PLUS umożliwi naszym gimnazjalistom 
piętnastomiesięczną współpracę ze szkołą partnerską  

Lleó XIII z Barcelony. Nasi uczniowie wspólnie z rówieśnikami 
z Hiszpanii będą realizowali interdyscyplinarny projekt „Science 
Around Us”, dzięki któremu połączą swe umiejętności językowe 
(język hiszpański i język angielski) z naukami przyrodniczymi.  

Realizacji projektu towarzyszyć będą cztery spotkania 
międzynarodowe: w Poznaniu i Barcelonie. Chętnych uczniów 
zapraszamy do współpracy! 

Autorkami wniosków i koordynatorkami projektu są Panie: Dagmara 
Tabaka–Wojak, Dagmara Dziubińska i Bogna Kowalczyk. 

 

Ponadto podczas wakacji, w lipcu, złożyliśmy kolejne dwa 
wnioski w trybie konkursowym: 

Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne,  z którego środki 
przeznaczone mają być na doposażenie pracowni przedmiotowych 
szkół w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń 
eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych 
matematycznych, wsparcie w rozwijaniu  kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie uzdolnień uczniów, pracę 
indywidualną z uczniami. 

Poddziałanie 9.3.3 – Inwestowanie w rozwój infrastruktury 
edukacji, z którego środki przeznaczone będą na przebudowę, 
rozbudowę, adaptację, modernizację oraz wyposażenie istniejących 
obiektów oraz budowę i wyposażenie nowych obiektów. 

Na rozstrzygnięcie konkursów czekamy. 

Marlena Rynowiecka 

Inspirujemy do rozwoju, wychowujemy do szczęścia 

Informator  
Społecznej Czwórki  
2016/2017 

1 września 2016 r. 

 

Absolwenci naszego Gimnazjum  
dostali się do wymarzonych szkół.  

Serdecznie gratulujemy! 

Liceum św. Marii Magdaleny – 3 osoby  

Liceum Ogólnokształcące nr I – 2 osoby 

Liceum Ogólnokształcące nr II - 2 osoby 

Liceum Ogólnokształcące nr III – 1 osoba 

Liceum Ogólnokształcące nr V – 1 osoba 

Liceum Ogólnokształcące nr VI – 3 osoby 

Liceum Ogólnokształcące nr VIII – 3 osoby 

Liceum Ogólnokształcące nr IX – 1 osoba 

Liceum Ogólnokształcące nr X – 1 osoba 

Liceum Ogólnokształcące nr XII – 1 osoba 

Liceum w Krzesinach – 3 osoby 

Liceum Plastyczne - 1 osoba 

Technikum Łączności – 1 osoba 

Technikum Samochodowe - 1 osoba 

Violetta Barłóg 

Konferencja dla Rodziców 

Do kalendarza Społecznej Czwórki wprowadziliśmy 
we wrześniu ubiegłego roku Konferencję dla 
Rodziców, której celem było zaprezentowanie 
Państwu kierunków pracy szkoły. Po pozytywnych 
ocenach uczestników tego spotkania, postanowiliśmy 
zorganizować Konferencję również w tym roku. 

W programie konferencji: Program Wychowawczy, 
zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania, metody 
pracy na lekcjach. 

Pragniemy także rozwinąć temat współpracy  
i wymiany międzynarodowej ze szkołami  
w Barcelonie i Kilonii oraz podzielić się 
wspomnieniami z pełnego wrażeń pobytu uczniów 
w Irlandii i projektu Odyseja w USA. 

Serdecznie zapraszamy:  

29 września o godz. 18.00  

Marlena Rynowiecka 



Zmiana w  szkolnym systemie oceniania: 

Rada Pedagogiczna w dniu 26.08.2016 uchwaliła zmiany w szkolnym 

systemie oceniania. 

Najważniejsze dotyczą:  

 zwiększenia zakresu procentowego dla oceny cząstkowej bdb: 

89%-96% 

 zmniejszenia zakresu procentowego dla oceny cząstkowej 

celującej: 97%-100% 

 obniżenie wymaganej średniej dla oceny śródrocznej i rocznej z 

1,75; 2,75; 3,75;4,75; 5,75 do odpowiednio: 1,6; 2,6; 3,6; 4,6; 
5,6 

 uwzględnienia w systemie oceniania klasy zerowej 

 ujednolicenia kryteriów oceny z zachowania w klasach 4-6 i 

gimnazjum oraz powiązania tych kryteriów z nowym Programem 
Wychowawczym szkoły 

Andrzej Wiśniewski 

Maja Blacha - nauczyciel 
języka angielskiego 

 

Kamila Osińska – nauczyciel 
języka angielskiego i 
niemieckiego 

 

Renata Kaniewska - 
nauczyciel języka polskiego 

 

 

Priorytety pracy szkoły na rok 2016/2017: 

Organizacyjne: 

Komunikacja z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem zmian  

w systemie edukacji oraz dotyczących rozwoju infrastruktury szkoły 

Dydaktyczne: 

1. Integracja treści programowych w obszarze przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych i informatyki. 

2. Wzmacnianie motywującej roli oceniania postępów w nauce. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Wychowawcze: 

Kształtowanie postaw. Wychowywanie do wartości. 
 

W roku 2016/2017 do ewaluacji wewnętrznej został wybrany obszar 
„Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych” (zgodnie z wymaganiem MEN)  

 Marlena Rynowiecka 

 

Plan wychowawczy na 2016/17  

Plan wychowawczy powstał w oparciu o nowy Program Wychowawczy 
szkoły oraz uwzględniając priorytet MEN - Wychowanie do wartości.  
W trakcie roku szkolnego, w poszczególnych miesiącach, będziemy  
chcieli zrozumieć co znaczą dla nas wartości Społecznej Czwórki oraz 
starali się wprowadzać je w codzienne życie naszej społeczności: 

Wrzesień-październik 

1. Działamy, uczymy się, myślimy -  odpowiedzialnie. 

Wartość - samodzielność 

 

Listopad-grudzień 

2. Szanujemy siebie nawzajem i otaczający nas świat. 

Wartość - uczciwość 

 

Styczeń-marzec 

3. Poszukujemy talentów w każdym z nas, pomagamy 
osiągać osobiste sukcesy. 

Wartość - Doskonalenie się 

 

Kwiecień-czerwiec 

4. Wspieramy działania społeczne, wszyscy pomagamy, na 
miarę swoich możliwości. 

Wartość - Współpraca 

Andrzej Wiśniewski 

Wakacyjne remonty 

Mijające wakacje, choć nieco spokojniejsze pod 
względem remontów niż poprzednie, też 
wypełnione były pracą. W prawym skrzydle szkoły 
przygotowaliśmy dwie kolejne sale o wysokim 
standardzie, którym  mamy zamiar objąć całą 
szkołę. Dwie klasy pierwsze i klasa „0” zostały 
odnowione i wyposażone dla najmłodszych 
uczniów. W bieżącym roku przygotowujemy się do 
rozbudowy, ale zanim ona nastąpi, byliśmy 
zmuszeni  do zmniejszenia kawiarenki szkolnej  
i wydzielenia z niej nowego pomieszczenia. Jest 
ono niezbędne  do przeprowadzania zajęć w 
grupach, których w naszym planie z każdym rokiem 
przybywa. 

 
Zmiana wysokości czesnego 
W dniu 09 sierpnia 2016 roku, Zarząd SKT nr 185 
STO podjął uchwałę w sprawie zmiany 
wysokości czesnego w SSP4 i SG4 ze skutkiem 
od początku nowego roku szkolnego, tj. od 
1 września 2016 roku. 
Czesne za pierwsze dziecko w szkole wyniesie 
680 zł, natomiast za drugie i kolejne 540 zł. 
W czesne została wliczona opłata za rzeźbę, która 

do tej pory uiszczana była dodatkowo. 
Marlena Rynowiecka 

Zmiany w kadrze pedagogicznej 
W gronie pedagogicznym serdecznie witamy no-
wych nauczycieli.: 
- Pani Maja Blacha - jest absolwentką UAM. Bę-
dzie uczyła w naszej szkole języka angielskiego, 
posiada również uprawnienia do nauczania języka 
hiszpańskiego 
- Pani Kamila Osińska - absolwentka UAM. Będzie 
nauczycielką nauczyciel języka angielskiego i nie-
mieckiego. 
Serdecznie witamy po urlopie wychowawczym Pa-
nią Renatę Kaniewską - nauczyciela języka pol-
skiego, która jest związana zawodowo z naszą 
szkołą od 15 lat. 
Z przyjemnością informuję także, że z dniem 

1 września  Pan Andrzej Wiśniewski, psycholog 
szkolny, objął stanowisko wicedyrektora ds. wycho-
wawczych 

Marlena Rynowiecka 



 

Informacje organizacyjne: 

Podział klas na grupy 

Klasy 5. i 6. będą uczyć się informatyki w grupach, lekcje dzielone 
są z matematyką. Klasa I gimnazjum będzie miała następujące 
przedmioty w grupach: biologia, chemia, fizyka, informatyka, 
język angielski, język hiszpański, język niemiecki, jedną lekcję 
j. polskiego i dwie matematyki w tygodniu. Klasa II  ma dzielone  
na grupy następujące lekcje: fizykę, chemię, informatykę, zajęcia 
techniczne, j. angielski, język hiszpański, j. niemiecki oraz jedną 
godzinę lekcyjną biologii i j. polskiego, a także dwie godziny 
matematyki. 

Zajęcia z wychowania fizycznego w ramach czwartej 
godziny lekcyjnej rozpoczną się od 12 września i będą 
odbywały się: 

W klasach 1-3 zajęcia na basenie (we wtorki). 

W klasach 4-6 uczniowie czwartą godzinę wychowania 
fizycznego wybierają spośród trzech form: pływanie, tenis 
ziemny, zajęcia akrobatyczne z elementami tańca (we wtorki). 

W gimnazjum uczniowie czwartą godzinę wychowania 
fizycznego wybierają spośród następujących form: pływanie- 
wtorki, speedbadminton – piątki (grupa dziewcząt i chłopców), 
piłka nożna - wtorki (grupa chłopców), gry zespołowe 
i rekreacyjne – poniedziałki (grupa dziewcząt).  

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będą się odbywały od 7.55 
do 8.40 trzy razy w tygodniu w środę, czwartek  
i piątek.  Gimnastyką w pierwszej kolejności zostaną objęci 
uczniowie, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli  
w zajęciach.   

Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się od 12 września: 

Koła zainteresowań zostały zaplanowane systemowo. Obecna 
oferta znajduje się na stronie szkoły i będzie poszerzana w miarę 
potrzeb i możliwości budżetu szkoły. 

Eksperymentaria klasa I gimnazjum: środa – biologia i geografia,  
czwartek –   fizyka i chemia w godzinach 14.25 - 16.00.  

Projekt edukacyjny: klasa II gimnazjum. 

Świetlica szkolna jest czynna codziennie rano w godzinach: 
6.45 – 8.45 oraz po lekcjach w godzinach: 13.15 – 17.15. 

Violetta Barłóg 

KLASA SALA WYCHOWAWCA  ASYSTENT  

Szkoła podstawowa  

0 7 M.Ratajczak J.Uljasz 

1a 24 M.Wawrzyniak M.Blacha 

1b 21 H.Łosińska A.Cabała 

2a 20 A.Knop M.Jakubowska 

2b 27 A.Oziemkowska O.Rąglewska 

2c 5 A.Matkowska M.Jakubowska 

3a 26 A.Seiffert A.Szulczewski 

3b 22 M.Najewska A.Janowiecka 

3c 6 L.Bakiera R.Mochnacz 

4a 44 R.Kaniewska K.Osińska 

4b 46 J.Jankowiak A.Lorenz 

4c 9 S.Stachowczyk S.Wolska 

5a 17 I.Gradys A.Zujewska 

5b 45 M.Białowąs K.Ratajczak 

6a 32 E.Laszuk M.Przybylski 

6b 47 H.Dreas R.Jarych 

6c 18 O.Soporowska-Wojtczak A.Drabczyk 

Gimnazjum  

IA 40 D.Tabaka-Wojak S.Denka 

IB 41 B.Kowalczyk D.Dziubińska 

IIA 42 E.Bujak P.Kociniewski 

IIIA 43 V.Noweta J.Borowczyk 

Wychowawcy i asystenci: 

Obiady w naszej szkole  
W tym roku szkolnym obiady nadal będzie dostarczać Kuchnia 
Cateringowa.. W ofercie proponowane są 3 zestawy obiadowe, 
które różnią się wielkością porcji. 

Dla uczniów najmłodszych (kl.I-III) dedykowany jest Zestaw 
Kinder, którego koszt wynosi 8,5zł. Zestaw Standard 
(cena: 10zł) został opracowany z myślą o starszych uczniach 
podstawówki, natomiast De Lux przeznaczony jest dla 
gimnazjalistów i kosztuje 12zł.  

Podstawowymi kryteriami przy układaniu menu są kalendarz 
sezonowości i żywność nieprzetworzona. Ograniczony został 
nadmierny dodatek cukru oraz sól. W potrawach nie ma 
ulepszaczy, glutaminianu sodu oraz kostek rosołowych. 
Stosowane są natomiast naturalne zioła suszone i świeże. 

Każdy zestaw można wzbogacić o deser (2,5zł), które catering 
przygotowuje sam, nie korzystając z półproduktów 
i tzw. gotowców. 

Więcej informacji, a także wskazówki, jak zamówić obiady można 
znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej 
kuchniacateringowa.pl 

Dzieci jedzą obiady  w trzech turach: 

I – 12.10-12.30 klasy 2 i 3 SP 
II – 12.35-13.00 klasy 0-1 SP 
III – 13.15-13.35 klasy 4-6 SP i SG  

Paulina Sapeta-Śledzińska 

Rozmieszczenie gabinetów szkolnych: 
Dyrektor szkoły – s. 13 

Sekretariat – s. 13 

Wicedyrektorzy – s. 15 

Pokój nauczycielski – s. 14 

Psycholog –  s. 23 

Logopeda – s. 16 

Pielęgniarka – s. 30 

Świetlica – s. 8 

Biblioteka – s. 4 

Administracja – s. 12 

Rozkład godzin: 
7.55 – 8.40 

8.45 – 9.30 

9.35 – 10.20 

10.35 – 11.20 

11.25 – 12.10 

12.30 – 13.15 – wtorek – po przerwie wyjazd pierwszej 

grupy basenowej 

13.35 – 14.20 – wtorek – wyjazd drugiej grupy na basen, 

pierwszej grupy na tenis oraz grupy tanecznej 



Organ prowadzący szkołę 

Stowarzyszenie / Zarząd SKT 185 STO:  

Prezes: Kacper Kruszewski 

Wiceprezes: Ewa Piskorz 

Skarbnik: Tomasz Nadolny 

Sekretarz: Bartosz Walter 

Członkowie: Monika Gracz-Karmelita 

Anna Dominiczak 

Rzecznik Klaudia Pluskota 

 

Kalendarz roku szkolnego: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

1 września: godz. 9.00 msza św. 

godz. 10.30 - klasy 0-3 - sala gimnastyczna 

godz. 11.15 -  klasy 4-6 i G - sala gimnastyczna 

2. Konferencja dla Rodziców 29 września 2016 r. 

3. Konferencja STO  4 – 6 listopada 2016  

4. Koncert świąteczny 10  grudnia 2016 

5. 

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewi-

dywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformo-

wanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

19 grudnia 2016  

6. Zimowa przerwa świąteczna  23 grudnia - 01 stycznia 2017  

7. Termin wystawiania oceny semestralnej  10 stycznia 2017  

8. Ferie zimowe  30 stycznia  – 12 lutego 2017  

9. Wiosenna przerwa świąteczna  13 - 18 kwietnia 2017  

10. Egzamin gimnazjalny 

19  kwietnia – humanistyczny  

20 kwietnia –matematyczny i przyrodniczy 

21  kwietnia  –j. angielski 

11. Zielone szkoły  19, 20, 21 kwietnia 2017  

12. 

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewi-

dywanej ocenie semestralnej oraz pisemne poinformo-

wanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną 

12 maja 2017  

13. Termin wystawiania oceny semestralnej  02 czerwca 2017  

14. Rajd szkolny  03 czerwca 2017  

15. Wymiana ze szkołą partnerską w Kilonii  Czerwiec 2017 

16. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października,  02 maja , 16 czerwca  

17. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017  

18. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2017  

Zebrania z rodzicami: 

14 września kl. 1-3 

15 września kl 4-6 i G 

godz. 17.00  

Zebrania klasowe informacyjne 

26 października kl 1-3 

27 października kl 4-6 i G 
Konsultacje 

23 listopada kl 1-3 

24 listopada kl 4-6 i G 
Konsultacje 

25 stycznia kl 1-3 

26 stycznia kl 4-6 i G 

Zebrania klasowe - ocena seme-

stralna 

29 marca kl 1-3 

30 marca kl 4-6 i G 
Zebrania klasowe i konsultacje 

26 kwietnia kl 1-3 

27 kwietnia kl 4-6 i G 
Konsultacje 

24 maja kl 1-3 

25 maja kl 4-6 i G 
Zebrania klasowe 

Znajdziesz nas w sieci! 

www.spolecznaczworka.pl 


