
                       Biuletyn informacyjny 2022/2023 
Drodzy Rodzice, 

otwieramy nowy rok szkolny z entuzjazmem, dobrą energią i nowymi pomysłami po szkoleniu z „Pozytywnej dyscypliny”  

Dwumiesięczna przerwa wakacyjna to w szkole - wbrew pozorom – okres wielu zadań. Zorganizowaliśmy dla najmłodszych półko-

lonie, wyjechaliśmy z młodzieżą na kolejny obóz językowy Euroweek, odbyły się trzy turnusy obozów sportowych - żeglarskich, 

pozyskiwaliśmy fundusze w ramach programów dofinansowania, przeprowadziliśmy remonty i rozpoczęliśmy przygotowania do 

położenia bieżni sportowej na boisku szkolnym.  

W sierpniu odbyło się dwudniowe szkolenie, a potem – spotkania rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych. Zaplanowali-

śmy różne działania na ten rok i powstały propozycje kółek zainteresowań dla naszych uczniów. Mamy nadzieję, że wspólnie wiele 

się nauczymy. 

Tegorocznym priorytetem wychowawczym Szukamy rozwiązań – dbamy o relacje chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważny aspekt 

naszego współdziałania. Na co dzień funkcjonujemy w przestrzeni relacyjnej. Szkoła jest miejscem, w którym spotykają się trzy 

grupy społeczne: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Zależy nam na budowaniu porozumienia, szukaniu 

rozwiązań, stąd skupić się chcemy szczególnie na pracy nad kształtowaniem pozytywnych relacji. 

Nieco szerzej o tym oraz o założeniach priorytetu dydaktycznego Czytam, piszę, rozumiem - w artykułach poniżej. A także o orga-

nizacji pracy, wynikach egzaminów ósmoklasistów, nowych projektach i inwestycjach. Zatem zachęcam do lektury 

Życzę Nam Wszystkim budowania dobrych relacji, uśmiechu oraz radości z bycia RAZEM w edukacyjnej drodze naszych dzieci.  

Dyrektor Szkoły 
Beata Łuczak - Wencel 

Kalendarium roku szkolnego 

Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września (czwartek) 
Pożegnanie lata     19 – 23 września  
Pasowanie na ucznia klasy 1   28 października (piątek)  
Wigilia przedszkolna    17 grudnia (piątek) 
Wigilia szkolna     22 grudnia (czwartek)  
Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe     28 stycznia – 12 lutego 
Wiosenna przerwa świąteczna   6– 11 kwietnia 
Egzamin po klasie 8 SP    23- 25 maja (wtorek– czwartek) 
Piknik przedszkolny    27 maja (sobota) 
Piknik szkolny      3 czerwca (sobota) 
Dzień talentów     19 czerwca (poniedziałek) 
Zakończenie roku szkolnego   23 czerwca (piątek) 
Ferie letnie      24 czerwca – 31 sierpnia 
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Kalendarium roku szkolnego 

Inne ważne terminy:  
 
Pierwsza Rada Rodziców            20 września (wtorek) 
Podanie przewidywanych ocen na I półrocze   14 grudnia (środa) 
Wystawienie ocen na I półrocze     18 stycznia (środa) 
Rada klasyfikacyjna (I półrocze)     19 stycznia (czwartek) 
Podanie przewidywanych ocen końcowych   10 maja (środa) 
Wystawienie ocen końcowych     12 czerwca (poniedziałek) 
Rada klasyfikacyjna (końcoworoczna)                    13 czerwca (wtorek) 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych dla uczniów:   

31 października (poniedziałek),           
2 maja (wtorek), 9 czerwca (piątek) 

Drzwi otwarte (czwartki):  27 października, 15 grudnia, 23 marca, 11 maja  

Organizacja pracy szkoły  
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Klasy 0, 3  5 września, 14 listopada, 20 lutego, 15 maja, 

Klasy 1, 4  6 września, 15 listopada, 21 lutego, 16 maja,  

Klasy 2, 5, 7  7 września, 16 listopada, 22 lutego, 17 maja, 

Klasy 6, 8  8 września, 17 listopada, 23 lutego, 19 maja.  

Zebrania rodziców:  

 Zebrania rodziców w przedszkolu:  

1 zebranie:    13, 14, 15 września, 

2 zebranie:    22, 23, 24 listopada, 

3 zebranie:    10 maja. 

Pracujemy zgodnie z planem lekcji obowiązkowych  

https://debinka.pl/wydarzenie/plan-lekcji-na-nowy-rok-szkolny 

oraz planem zajęć pozalekcyjnych. Ten ostatni wkrótce zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej, następnie – 

wzorem ubiegłych lat -  uruchomimy zapisy przez formularz Google’a.  

W celu zachowania bezpieczeństwa uczniów ograniczone pozostają wejścia rodziców do szkoły. Szczególnie chodzi nam o bez-

pieczeństwo i panowanie nad odbiorem dzieci po lekcjach.  

Opieka nad uczniami: - przed lekcjami i po nich 

Zapewniamy opiekę dzieciom w godz. 7.30-17.00 

Pomieszczenia, w których sprawujemy opiekę dla uczniów poszczególnych klas: 

 nauczanie systematyczne: 

przed lekcjami:  

klasy 7 - 8: jadalnia, budynek C 

klasy 4 - 6: s. 210, piętro budynku A 

po lekcjach: 

klasy 4-8 

Odrabianki:   godz. 14.20-16.20 - sala 202  

Klubik I/boisko:   godz. 14.20-16:20 - sala 214 

Klubik II/ boisko: godz. 14:20 – 15:20 - sala 204 

edukacja wczesnoszkolna (przed i po lekcjach):  

                              klasy 0-1: świetlica, s.103 

                              klasy 2-3: sala plastyczno-techniczna, s. 111/110 

https://debinka.pl/wydarzenie/plan-lekcji-na-nowy-rok-szkolny


                       Organizacja pracy szkoły  

Przydział sal lekcyjnych poszczególnym klasom: 

Parter budynku (budynek B) 

klasa 0a - 113 

klasa 0b - 118 

klasa 0c - 119  

klasa 1a - 128  

klasa 1b - 120  

klasa 1c - 129  

klasa 2a - 114  

klasa 2b - 121 

klasa 3c - 115   

Piętro budynku  - prawe skrzydło 

(budynek A) 

Przydział szatni: 

• klasy  0b, 0c, 1b wieszaczki przy salach lekcyjnych 

• klasy 0a, 1a, 1c, 2a, 2b - szatnia przy świetlicy 

• klasa 3c  - szafki na korytarzu budynku A 

• klasy 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a - szafki na piętrze budynku A 

• klasy 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8d- szatnia w piwnicy budynku A 

•klasa 8a- szafki w łączniku - budynek A/C 

•klasy 8b, 8c  - szafki na korytarzu – budynek C 

klasa 3a - 206  

klasa 3b - 207 

klasa 4a - 202  

klasa 4b - 214 

klasa 4c - 204  

klasa 5a - 210 

klasa 5b - 211 

klasa 6a - 208  

klasa 6b - 209   

Piętro budynku  - lewe 

skrzydło (budynek C) 

klasa 7a - 219 

klasa 8d - 220  

klasa 7b - 221  

klasa 8a - 225 

klasa 8b - 226  

klasa 8c - 227 

Nauczyciele - wychowawcy wspomagający w eduka-

cji wczesnoszkolnej: 

Od wielu lat w naszej szkole w klasach edukacji 
wczesnoszkolnej (kl. 0-3) pracę wychowawców 
wspierają nauczyciele - wychowawcy wspomagający. 
Ich zadaniem jest zastępowanie wychowawcy w cza-
sie jego nieobecności, a także wspieranie go w orga-
nizacji pracy i opiece nad uczniami w czasie różnych 
klasowych przedsięwzięć (w tym wycieczek).  
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Klasa Wychowawca Wychowawca wspomagający 

0a Ewa Korcz Dominika Łazarewicz-Bamber 
0b Agnieszka Marszałkiewicz Elżbieta Pleskacz 
0c Natalia Łuczak Judyta Dybikowska 
1a Dagmara Więcek Grażyna Bober 
1b Ewa Nawrocka Karol Napieralski 

1c Beata Chudziak Justyna Kosin 
2a Marta Krzewińska Ewa Szostak 
2b Karolina Mikuła Adelinde Luyken 
3a Justyna Nowaczyk Tadeusz Pietrulewicz 
3b Paulina Lauda Łukasz Dziewulski 

3c Małgorzata Skibińska Natalia Pietrzak 

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych nauczycieli. 

Panie: 

Natalię Łuczak - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w klasie 0c. 

Małgorzatę  Skibińską - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3c. 

Dominikę Łazarewicz-Bamber - nauczycielkę wychowania fizycznego. 

Martę Dejnak - psycholożkę. 

Elżbietę Pleskacz - psycholożkę. 



Priorytet dydaktyczny 

Czytam, piszę, rozumiem 

Kompetencje związane ze skutecznym odbiorem i tworzeniem ko-
munikatów językowych mają kluczowy charakter w procesie edu-
kacyjnym pojmowanym jako całość. Błędem byłoby zawężanie ich 
znaczenia wyłącznie do obszaru humanistyki. Wybór tegorocznego 
priorytetu dydaktycznego ma związek z analizą diagnoz prowadzo-
nych na przestrzeni ostatnich lat, w których obserwujemy, że 
umiejętności z zakresu odbioru (interpretacji, wnioskowania) sło-
wa pisanego oraz samodzielnego redagowania dłuższych czy krót-
szych wypowiedzi sprawiają uczniom pewne kłopoty. Jesteśmy 
przekonani, że trwałe podniesienie poziomu tych kompetencji u 
naszych podopiecznych możliwe jest tylko dzięki wspólnej pracy 
całego zespołu nauczycieli na wszystkich poziomach edukacyjnych i 
w ramach wszystkich przedmiotów. Pragniemy, aby nasi uczniowie 
nie tylko efektywniej odczytywali wszelkie teksty i skutecznie 
(poprawnie, zrozumiale) przelewali swoje myśli na papier. Chcemy 
również wzmacniać ich postawę zdrowego krytycyzmu – dystansu 
do niepewnych źródeł i informacji (co współcześnie wydaje się 
niezbędne) oraz kreatywności – twórczego poszukiwania komuni-
katywnych form ekspresji.  

 

                     Tegoroczne priorytety edukacyjne w 2022/23 

Priorytet wychowawczy 

Szukamy rozwiązań – dbamy o relacje 

Dobra i skuteczna edukacja zależy od wielu czynników, a jednym z nich, być może najważniejszym, są   pozytywne relacje. 
Dotyczą one wszystkich członków społeczności szkolnej. Nie sposób jest mówić o prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych 
bez pracy nad relacjami: uczeń - nauczyciel - rodzice - uczeń.  Pozytywne relacje w szkole są podstawą, która gwarantuje 
sukces nie tylko wychowawczy, ale i dydaktyczny. Dobrze rozwinięta relacja  może stanowić punkt wyjścia do zaspokajania 
podstawowych potrzeb wszystkich członków społeczności  i prowadzić do pełnego wykorzystania ich potencjału. 

O sferę pozytywnych relacji chcemy zadbać w tym roku szczególnie – i chcielibyśmy zrobić to wspólnie: uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice  - będziemy  szukać  rozwiązań, dbając jednocześnie o relacje.  

Tegoroczny priorytet wychowawczy całościowo wpisuje się w zasady tzw. Pozytywnej dyscypliny. 

 Opiera się ona między innymi na budowaniu u dziecka przekonań i umiejętności ważnych w życiu społecznym i osobistym: 

 „Jestem zdolny i kompetentny” – przekonanie o własnych zdolnościach. 

„To, co wnoszę od siebie ma znaczenie i jestem naprawdę potrzebny” –przekonanie o własnym znaczeniu w rela-
cjach z najbliższymi osobami. 

„Mam wpływ na to, co się ze mną dzieje” –przekonanie o własnej mocy i wpływie na własne życie (wykorzystuję wła-
dzę, jaką mam, aby dokonywać wyborów, które pozytywnie wpływają na to, co przydarza się mnie i mojej wspólno-
cie). 

„Posiadam dyscyplinę i samokontrolę” – rozumienie własnych emocji i wykorzystywanie tej wiedzy do rozwijania dyscypli-
ny i samokontroli (umiejętności interpersonalne). 

„Potrafię pracować z innymi z zachowaniem zasad szacunku” – współpraca oraz zawieranie przyjaźni dzięki dobrej komu-
nikacji, negocjacjom, dzieleniu się i empatii (umiejętności interpersonalne). 

„Rozumiem, jak moje zachowanie oddziałuje na innych” – rozwinięta umiejętność systemowego podejścia do życia: reago-
wanie na ograniczenia codziennego życia oraz radzenie sobie z konsekwencjami w sposób odpowiedzialny, elastyczny i 
spójny (branie odpowiedzialności za swoje błędy nie jest niczym niebezpiecznym). 

„Umiem rozwijać mądrość i umiejętność właściwego osądu poprzez codzienną praktykę” – mądra i spokojna ocena zgod-
nie z wyznawanymi wartościami. 
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PROJEKTY DOFINANSOWANIA 
Program Erasmus+. 

W minionym roku szkolnym zakończyliśmy realizację dwóch trzyletnich 

międzynarodowych projektów z programu Erasmus+. W międzyczasie 

aplikowaliśmy z kolejnym projektem i w wakacje otrzymaliśmy informa-

cję o pozytywnie ocenie.  

Zatem rok szkolny 2022/23 rozpoczynamy z nowym międzynarodowym 

projektem na lata 2022-2024 - Bauhaus - zrównoważona i piękna przy-

szłość.  

Pozyskane środki – 23 099 EURO. 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 7. Tematyka - związana ze zmianami w przyrodzie, z procesami naturalnymi        
i działalnością człowieka na przestrzeni czasu. Łączy treści przedmiotowe z biologii, geografii, historii i sztuki. 

Cele projektu: 

- Kształtowanie nawyków: oszczędzanie zasobów naturalnych, recykling, wychowanie do zrównoważonej turystyki przyjaz-
nej środowisku. 

- Budowanie identyfikacji ze szkołą jako miejscem przyjaznym uczniom i dorosłym.  

- Doskonalenie umiejętności związanych z IT i uczenie odpowiedzialności w korzystaniu z narzędzi cyfrowych.  

- Rozwijanie pasji i umiejętności uczniów poprzez syntezę wiedzy z geografii, historii i biologii. W ten sposób mamy zamiar 
poprawić osiągnięcia edukacyjne uczniów. 

Szkoły partnerskie w projekcie: 

- Istituto D’Istruzione Superiore “Della Corte Vanvitelli”, Włochy/ Kampania, Cava de’Tirreni 

- IES Cerro del Viento, Hiszpania/Andaluzja, Benalmadena k/Malagi 

 

PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

W programie rządowym „Laboratoria Przyszłości” dopuszczono udział szkół 
niepublicznych. Jest to program z dużym dofinansowaniem. A jego celem 
jest  budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości  z  tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  

Aby to było możliwe, potrzebnym wsparciem w pracy edukacyjnej są po-
moce dydaktyczne. 

Aplikowaliśmy w tym programie i uzyskaliśmy kwotę dofinansowania w 
wysokości 119 100 PLN. Dzięki tym środkom zakupimy pomoce, o których 
marzyliśmy:) 

 Wśród nich między innymi:  

- Drukarka 3D z osprzętem 

- Skaner 3D 

- Pracownia robotyki SkriLab 

- Lego Education 

- Pakiet STEAM-TEAM Korbo- klocki konstrukcyjne 

zestaw robotów Photon z akcesoriami 

 

Zamówienia zostały już złożone, z niecierpliwością czekamy na ich realiza-
cję, aby wykorzystać je w pracy z uczniami. 

 



                     Projekty edukacyjne w klasach edukacji wczesnoszkolnej 
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PROJEKT EKONOMICZNY 

Działania w sferze edukacji ekonomiczno-społecznej rozpoczęliśmy wiele lat temu, wprowadzając autorski program naszej nau-
czycielki Pani Agnieszki Kroll i lekcje obowiązkowe w klasach 5 i 6 z przedsiębiorczości. W następnej kolejności rozpoczęliśmy 
pracę nad przygotowaniami do międzyszkolnego konkursu ekonomicznego, który dziś cieszy się dużym zainteresowaniem oraz 
znajduję na tzw. liście konkursów WKO (Wielkopolskiego Kuratora Oświaty), co oznacza, ze laureaci naszego konkursu Ekono-
miczny Klucz do Przyszłości otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

Pamiętaliśmy także o edukacji ekonomicznej najmłodszych. Dlatego dwukrotnie na przestrzeni kilku lat organizowaliśmy warsz-
taty dla uczniów z firmą edukacyjną Mały Ekonomista i przy współpracy z NBP.  

W tym roku szkolnym nawiązujemy współpracę z CFF Czepczyński Family Foudation i będziemy realizować w ramach lekcji obo-
wiązkowych projekt ABC EKONOMII. Projekt oparty jest o książkę ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów autor-
stwa Wiktora Czepczyńskiego i Żanety Kupczyk. W ten sposób będziemy starali się poszerzyć edukację naszych uczniów w obsza-
rze kompetencji kluczowych. 

Nauczyciele otrzymają książki i materiały edukacyjne (w tym karty pracy i propozycje 
scenariuszy zajęć), dla uczniów w bibliotece szkolnej znajdą się podręczniki do wypoży-
czenia na lekcje. 

Dzieci – wraz z głównymi bohaterami książki – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na 
nurtujące pytania, takie jak np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie banko-
matu?  

Zaczynamy od najmłodszych budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego, świadome-
go zasad ekonomiczno-społecznych. 

PROJEKT SPOŁECZNY 

Kolejnym ważnym aspektem w edukacji najmłodszych jest tzw. edukacja włączająca. Ma ona na celu przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Uświadamianie uczniom, czym jest niepełnospraw-
ność, uwrażliwienie na główne potrzeby dzieci i dorosłych niepełnosprawnych – bycia potrzebnym, ważnym członkiem społecz-
ności. Również elementy tego programu ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami chcemy stopniowo wdrażać w klasach 0-3. 

Serdeczne podziękowania składamy zaprzyjaźnionej firmie Grant Thornton  
za sfinansowanie pakietów edukacyjnych dla szkoły w/w programów. 
 

Egzaminy zewnętrzne 2022 i losy Absolwentów 

W roku szkolnym 2021/2022 naszą szkołę ukończyło 69 uczniów (uczniowie kl. 8a, 8b,8c,8d).  

Najpierw jednak, w maju 2022r., napisali egzaminy końcowe z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. 

Spisali się znakomicie!:-)  

Gratulujemy Wszystkim Absolwentom doskonałych wyników. Dziękujemy 

nauczycielom za ich zaangażowanie i wytężoną pracę z Ósmoklasistami. 

Większość Absolwentów dostała się do szkół pierwszego wyboru. Zdecy-

dowanym faworytem wśród wybieranych szkół ponadpodstawowych 

przez naszych tegorocznych Absolwentów było LO nr 8. Następnie LO nr 5, 

LO nr 1 „Marcinek”, LO Marii Magdaleny – te szkoły wybrało najwięcej 

naszych uczniów. Życzymy im sukcesów w dalszej drodze edukacyjnej, a 

potem - zawodowej. 

Jesteśmy również dumni z uczniów, którzy odnieśli sukcesy w ubiegłorocz-

nych konkursach przedmiotowych i sportowych:  

http://www.debinka.poznan.pl/wydarzenie/sukcesy-uczniow-w-roku-szkolnym-2021-2022. 

Cieszymy się z wszystkich postępów naszych podopiecznych, każdej zdobytej przez nich nowej umiejętności, z progresu        

w każdej dziedzinie edukacji 

http://www.debinka.poznan.pl/wydarzenie/sukcesy-uczniow-w-roku-szkolnym-2021-2022


Remonty i inwestycje 

Przerwa wakacyjna to intensywny czas przeprowadzania prac remontowych i konserwacyjnych. 

Mimo, że – wydałoby się - mamy nowy budynek, to od czasu jego oddania do użytku w roku 2015, minęło już siedem lat.    

Widoczne były więc zniszczenia, zużycie i pojawiła się konieczność napraw, w tym np. 

- naprawy ścian, uzupełnienie ubytków tynku i malowanie niektórych sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych,  

- wymiana zniszczonej wykładziny podłogowej w trzech salach, 

- naprawy szkolnego wyposażenia m.in. wymiana zniszczonych blatów w stolikach uczniowskich (prawie 100szt.) oraz zakup 

potrzebnej zabudowy meblowej, 

- przegląd i naprawa rolet okiennych,  

- szereg prac porządkowych w budynku i otoczeniu szkoły.  

 

W sierpniu rozpoczęliśmy prace związane z położeniem 

bieżni sportowej. Trzy pasy bieżni zakończone zostaną 

„piaskownicą” do skoku w dal.  Prace trwają. 

 

Ponadto, musieliśmy doinwestować wzmocnienie sieci in-

ternetowej i zakupić 7 nowych komputerów, które zastąpią 

zużyty, nie nadający się już do renowacji, sprzęt w salach 

lekcyjnych. 

Jesteśmy gotowi na nowy rok szkolny. 
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