Wrzesień 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Z radością otwieramy nowy, 32. rok szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów
Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie.
Witamy uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Za nami piękne i słoneczne wakacje. Z pewnością były zupełnie inne od wakacji w minionych
latach. Musieliśmy na siebie bardzo uważać, aby w zdrowiu i pełni sił powitać nowy rok.
Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci dostali się do wybranych szkół ponadpodstawowych.
Kolejny raz doskonale przygotowaliśmy ich do edukacji w szkołach ponadpodstawowych.
Rozpoczynamy nowy rok z radością, ale też mamy wiele obaw. Przed nami wielkie wyzwanie.
To bezpieczna edukacja w stacjonarnym modelu pracy szkoły oraz wspólna troska o najwyższe
dobro, jakim jest nasze zdrowie. To priorytetowe zadanie dla nas wszystkich – uczniów i ich
rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Przestrzegajmy obowiązujących zasad i codziennie
wspierajmy się w ich codziennym stosowaniu.
Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań programowych i organizacyjnych. Dołożymy
wszelkich starań, abyście czuli się z nami jak najlepiej, w szkole przyjaznej, twórczej i stwarzającej
możliwości sukcesu dla każdego ucznia. Musimy uwzględnić wiele codziennych ograniczeń.
Jednocześnie tylko działając razem, możemy uczyć się i pracować w bezpiecznej szkole.
Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy przygotowali szkołę
na powitanie nowego roku szkolnego.
Drodzy Uczniowie, życzę Wam wspaniałych, radosnych i pracowitych chwil w szkole. Życzę
Wam szkolnych przyjaźni i codziennych sukcesów. Pamiętajcie, że od każdego z Was zależy nasze
zdrowie. W szczególny sposób witam najmłodszych uczniów, dzieci z klasy „zerowej” i z klas
pierwszych oraz nowych uczniów z klas starszych.
Rodzicom naszych uczniów życzę wielu powodów do dumy z dzieci i zadowolenia z naszej
szkoły. Proszę o życzliwość, otwartość i wspieranie działań szkoły w codziennej dbałości o wspólne
bezpieczeństwo.
Nauczycielom i Pracownikom życzę sił i dobrej energii w pracy szkoły w szczególnych
warunkach. Obyśmy jak najdłużej mogli pracować w stacjonarnej szkole.
Wszystkim nam życzę zdrowia, spokoju, dobrych, budujących relacji i wzajemnego zrozumienia.
Szczęśliwego nowego roku:)
Dyrektor Szkoły
Marzena Ukraińska

Terminy spotkań z rodzicami w I semestrze
8-11.09 – zebrania klasowe on-line
13.10 – konsultacje indywidualne on-line

10.11 – zebrania klasowe on-line
1.12 – konsultacje indywidualne
12.01 – zebrania klasowe

Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska
Wicedyrektor Szkoły – Małgorzata Firsiof
Pedagog szkolny – Krystyna Kubik
Psycholog szkolny – Małgorzata Perłowska
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska

Wychowawcy klas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Klasa 0 – Wioletta Zaręba – język angielski kl. „0”, 2a, 3c, grupa 1a
Klasa 1a – Krzysztof Grala – edukacja muzyczna – kl. 0-3, technika kl. 5ab, 6abc
Klasa 1b – Urszula Smolny – plastyka kl. 4ab
Klasa 2a – Małgorzata Cimosz
Klasa 2b – Dorota Osak
Klasa 3a – Magdalena Zaborowska-Zagórska – plastyka kl. 5-7
Klasa 3b – Katarzyna Michoń
Klasa 3c – Katarzyna Klusek
Klasa 4a – Ewa Litwiniuk - gim. kor. kl. 1-3, w-f dziewczęta kl. 4-8
Klasa 4b – Jadwiga Kurzydłowska – język polski kl. 4ab, 8ab
Klasa 5a – Katarzyna Gągalska – matematyka kl. 5ab, 8ab
Klasa 5b – Anna Stachów – język niemiecki kl. 0, 1b, 3abc, 4b, 5ab, 6b, grupa 8ab
Klasa 6a – Teresa Popow – język polski kl. 6abc
Klasa 6b – Beata Adamowicz – historia kl. 4-8, wiedza o społeczeństwie kl. 8ab
Klasa 6c – Czesława Szczepańska – język angielski kl. 6c, grupa w 1b, 2b, 3ab, 8ab,
Klasa 7a – Malwina Jaskulska – Głowala – język angielski grupa w kl. 7abc, 8ab
Klasa 7b – Małgorzata Morgownik – język angielski kl. 5ab, grupa w kl. 7abc
Klasa 7c – Aneta Nowicka – matematyka kl. 6b, 7abc
Klasa 8a – Przemysław Stecewicz – informatyka kl. 0 – 6, 7a, technika kl. 4ab
Klasa 8b – Przemysław Kowalski – gim.kor. „0”, zaj. ruch. 3abc, w-f chłopcy kl. 4-8, EDB kl. 8ab

Nauczyciele przedmiotów:
Marzena Ukraińska – etyka kl. 4-8
Małgorzata Firsiof – matematyka kl. 4ab, 6a
Joanna Popławska – język polski kl. 5ab, 7abc
Błażej Gruszczyński – informatyka kl. 7abc, 8b
Barbara Rakicka – przyroda kl. 4ab, biologia kl. 5-8
Bożena Mikłaszewicz – fizyka kl. 7abc, 8ab
Jolanta Kamińska-Bożko – geografia kl. 6abc, 8ab, chemia kl. 7-8
Anna Sydor – geografia kl. 5ab, 7abc
Joanna Mrozik – język angielski kl. 1b, 2b, 3ab, 4ab, grupa w kl. 2a, 3c
Dorota Kowalewska – język niemiecki kl. 1a, 4a, grupa w kl. 7abc, język angielski kl. 1a, 6ab
Magdalena Dżaman – język niemiecki kl. 2ab, 6ac, grupa w kl. 7abc, 8ab
Iwona Letko – muzyka kl. 4-7
Magdalena Sałata – Pszczółkowska – w-f kl. 0-3
Aneta Chrapek – religia kl. 0 – 5
Marzena Danowska – religia kl. 6-8
Elżbieta Brodkiewicz – logopedia, terapia pedagogiczna
Barbara Markowska – wychowanie do życia w rodzinie, kl. 4-8
Róża Wilkowska – Bulicz – nauczyciel świetlicy
Urszula Będzitko – nauczyciel świetlicy

Kalendarz imprez szkolnych w I semestrze
Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09

Wrzesień

Zebrania klasowe on-line – 8-11.09
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej – 24.09
Wybory do Samorządu Szkolnego – 25.09
Europejski Dzień Języków Obcych – 28-30.09.09
„Dzień Chłopaka” – imprezy klasowe – 28.09 – 2.10

Święto Szkoły – 14.10

W godzinach
od 7.00 do 9.00
oraz od 13.30 do 17.00
Rodzice dzieci klas 2-3
mogą kontaktować się
bezpośrednio
z nauczycielami świetlicy.
Telefon

I etap konkursu ortograficznego kl. 4-8 – 19-23.10

695 55 07 55

Terenowa impreza integracyjna klasy 0, 1a, 1b – wrzesień
Terenowa impreza integracyjna klasy 4a, 4b – wrzesień

Październik

Dzień muzyki – 7.10
Konsultacje indywidualne on-line – 13.10

Listopad

I etap konkursu ortograficznego kl. 2-3 – 19-23.10
Zebrania klasowe on-line – 10, 12.11
Klasowe Andrzejki – 27, 30.11
Konsultacje indywidualne on-line,
oceny proponowane – 1.12
II etap konkursu ortograficznego kl. 4-8 – 7 - 11.12

Grudzień

„Sportowe Mikołajki” – 2 – 4.12
„Mikołajki” w klasach – 4, 7.12
Finał szkolnego konkursu recytatorskiego – 10.12
Wystawienie ocen śródrocznych – 18.12
Klasowe spotkania przedświąteczne – 22.12

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23.12.2020 – 3.01.2021

umożliwi Państwu
przekazanie
lub uzyskanie wszelkich
ważnych informacji.
Ponadto mogą Państwo
połączyć się ze szkolną
świetlicą
pod szkolnym
numerem telefonu

91 44 23 028
wybierając odpowiedni
numer wewnętrzny.

Dodatkowe zajęcia sportowe
Zajęcia AIKIDO dla dzieci z klas młodszych odbywają się
w szkole i będą prowadzone przez panią mgr Małgorzatę Kuszyk,
trenera Autonomicznej Akademii Aikido Jacka Wysockiego.

Czwartek

Wtorek






 13.45-14.30 – klasy 1
 14.35-15.20 – klasy 2
 15.25-16.10 – klasy 3

12.40-13.35 – klasa „0”
13.45-14.30 – klasy 3
14.35-15.20 – klasy 1
15.25-16.10 – klasy 2

Zajęcia JOGI prowadzi pani Jolanta Czarnecka według planu:
Wtorek
Środa
Piątek
Piątek

7 lekcja – 13.45-14.30 – klasa „0”
7 lekcja – 13.45-14.30 – klasa 2a, 3ab
7 lekcja – 13.45-14.30 – klasy 2b, 3c
8 lekcja – 14.35-15.20 – klasy 1

Pływanie
W ramach przedmiotu wychowanie fizyczne szkoła
organizuje zajęcia nauki pływania, które odbywają się
na basenach SDS przy ul. Wąskiej 16 w ramach
współpracy szkoły z Miejskim Klubem
Pływackim „Kuźnia Olimpijska”.
Uczniowie ćwiczą jednocześnie w kilku grupach pod opieką instruktorów.
Na wszystkie zajęcia uczniowie są dowożeni ze szkoły, a rodzice odbierają dzieci
po zajęciach bezpośrednio z SDS.
Uczniowie po zajęciach nie wracają do świetlicy.
 Środa – godz. 15.30 – 16.15 – klasy 1ab
godz. 15.45 – 16.30 – klasy 5ab, 7abc
 Środa – godz. 16.30 – 17.15 – klasy 8ab
 Czwartek – godz. 15.45 – 16.30 – klasy 3abc, 6abc
 Piątek – godz. 15.45 – 16.30 – klasy 2ab, 4ab
godz. 16.00 – 16.45 – klasa „0”

Zajęcia
na basenie
rozpoczynamy
w środę
23 września.
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