
    
 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 
Z radością otwieramy nowy, 34. 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 

i serdecznie dziękujemy za pozdrowienia z letnich wyjazdów. Sprawiliście nam wielką przyjemność. 
My wykorzystaliśmy wakacyjny czas na przeprowadzenie wielkiej inwestycji, która obejmują rozbudowę 

instalacji elektrycznej oraz wymianę instalacji teletechnicznych. Otrzymamy nowoczesną sieć Wi-Fi, 
nagłośnienie oraz przygotowanie infrastruktury pod nowy system grzania i klimatyzację. Rozbudowaliśmy 
instalację fotowoltaiczną oraz pozyskaliśmy nowe źródła ciepła. Szkolne korytarze zostały pomalowane, 
a w całej szkole będzie nam towarzyszyło energooszczędne przyjazne światło.  

Rozpoczynamy nowy rok z radością. Towarzyszy nam myśl, że „STO razy lepiej być razem”. Cieszymy się, 
że szkoła znów ma szansę w pełni realizować wszystkie zadania. Do kalendarza wydarzeń szkolnych 
wracają ulubione imprezy, ale też pojawi się wiele nowych i mamy nadzieję, że razem będziemy się 
wspaniale bawić. 

Jesteśmy przygotowani do realizacji zadań programowych i organizacyjnych. Dołożymy wszelkich 
starań, abyście czuli się z nami jak najlepiej, w szkole przyjaznej, twórczej i stwarzającej możliwość sukcesu 
dla każdego ucznia. Jednocześnie musimy uwzględnić wiele codziennych ograniczeń w organizacji imprez 
szkolnych i zajęć edukacyjnych.  

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy przygotowali szkołę na powitanie 
nowego roku szkolnego. Cieszymy się, że znów będziemy mogli być naprawdę razem. Dziękuję Zarządowi 
SKT nr 7 STO za kolejne udane inwestycje i piękne światło w naszej szkole  

Drodzy Uczniowie, życzę Wam wspaniałych, radosnych i pracowitych chwil w szkole. Życzę Wam 
szkolnych przyjaźni i codziennych sukcesów. 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.  

Nauczycielom i Pracownikom życzę sił i dobrej energii w pracy szkoły. Życzę radości z realizacji 
wszystkich nowych pomysłów na pracę z naszymi uczniami. 

Wszystkim nam życzę zdrowia, spokoju i uśmiechu, dobrych, budujących relacji i wzajemnego 

zrozumienia. Szczęśliwego nowego roku                          
                              Dyrektor Szkoły  
                           Marzena Ukraińska 
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Wrzesień 2022 
 

13.09 – zebranie klasowe kl. 4-8 

20.09 – zebranie klasowe kl. 0-3 

18.10 – konsultacje indywidualne on-line 

15.11 – zebranie klasowe kl. 4-8 

22.11 – zebranie klasowe kl. 0-3 

 

6.12 – konsultacje indywidualne on-line 

10.01 – zebranie klasowe  4-8 

17.01 – zebranie klasowe 0-3 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

Poniedziałek 31.10.2022                Dni egzaminu ósmoklasisty – 23,24 i 25.05.2023  
Wtorek 2.05.2023                            Piątek 9.06.2023 



Dyrektor Szkoły – Marzena Ukraińska           
Wicedyrektorzy Szkoły – Malwina Jaskulska Głowala i Urszula Smolny  
Pedagog szkolny, doradztwo zawodowe – Krystyna Kubik 
Psycholog szkolny – Judyta Leciej 
Bibliotekarz szkolny – Danuta Krzaczkowska  
Sekretarz Szkoły – Agnieszka Trojanowska       

WWyycchhoowwaawwccyy  kkllaass    

1. Klasa  0  – Ewa Litwiniuk – w-f, gim. kor., etyka w „0”, w-f dziewczęta kl. 6ab 
2. Klasa 1a – Dorota Osak, etyka w 1a 
3. Klasa 1b – Wioletta Zaręba – etyka w 1b, język angielski kl. „0”, 1ab 
4. Klasa 2a – Katarzyna Klusek – etyka w 2a 
5. Klasa 2b – Magdalena Zaborowska-Zagórska – etyka w 2b, plastyka kl. 5-7 
6. Klasa 2c – Katarzyna Michoń – etyka w 2c 
7. Klasa 3a – Krzysztof Grala – etyka w 3a, edukacja muzyczna – kl. 0-3, technika kl. 5abc, 6ab 
8. Klasa 3b – Urszula Smolny – etyka w 3b, plastyka kl. 4ab  
9. Klasa 4a – Aneta Nowicka – matematyka kl. 4ab, 5c 
10. Klasa 4b – Małgorzata Morgownik – język angielski kl. 4ab, grupa w kl. 7a, 7b, 8c 
11. Klasa 5a – Przemysław Kowalski – gim. kor. 1ab, zaj. ruch. 3ab,  w-f chłopcy kl. 4-8, EDB kl. 8abc 
12. Klasa 5b – Małgorzata Kuszyk – w-f kl. 1ab, 2abc,w-f dziewczęta w kl. 4ab, 5abc, 7ab, 8abc 
13. Klasa 5c – Aneta Chrapek – przyroda kl. 4ab, biologia kl. 5c, religia w kl. 0-5 
14. Klasa 6a – Małgorzata Firsiof – matematyka kl. 6ab, 8abc 
15. Klasa 6b – Jadwiga Kurzydłowska – język polski kl. 6ab, 8a 
16. Klasa 7a – Katarzyna Gągalska – matematyka kl. 5ab, 7ab 
17. Klasa 7b – Anna Stachów – język niemiecki kl. 2ab, 5abc, 6ab, grupa w kl. 7ab, 8abc 
18. Klasa 8a – Przemysław Stecewicz – informatyka kl. 0 – 6, 8a,  technika kl. 4ab 
19. Klasa 8b – Beata Adamowicz – historia kl. 4-8, wiedza o społeczeństwie kl. 8abc  

1199..  20. Klasa 8c – Czesława Szczepańska – język angielski kl. 3a, 6a, grupa w kl. 8abc  

                        NNaauucczzyycciieellee  pprrzzeeddmmiioottóóww::  
Marzena Ukraińska – etyka w kl. 4-8 
Joanna Popławska – język polski kl. 4ab, 7ab 
Teresa Popow – język polski kl. 5abc 
Justyna Siadak – język polski kl. 8bc, wdż w kl. 4-8,  
Malwina Jaskulska – Głowala – język angielski w kl. 5abc, grupa w kl. 7ab 
Joanna Mrozik – język angielski kl. 2abc, 3b, 6b, grupa w kl. 8ab 
Iwona Grodkowska – język niemiecki w kl. 0, 1ab, 2c, 3ab 
Maja Jaskuła – język niemiecki w kl. 4ab, grupa w kl. 7-8 
Błażej Gruszczyński – informatyka kl. 7ab, 8bc 
Barbara Rakicka – biologia kl. 5ab, 6-8 
Bożena Mikłaszewicz – fizyka kl. 7ab, 8abc 
Jolanta Kamińska-Bożko – chemia kl. 7-8,  geografia w  kl. 8abc  
Anna Sydor – geografia w kl. 5abc, 6ab, 7ab 
Iwona Letko – muzyka kl. 4-7  
Elżbieta Brodkiewicz – logopedia, terapia pedagogiczna 
Agnieszka Florczak – w-f w kl. 3ab, gim. kor, w kl. 2abc, 3ab 
Anna Maciocha – religia w kl. 6-8 
Edyta Borkowska – Zub – nauczyciel świetlicy 
Joanna Szwacińska – nauczyciel świetlicy 
Róża Wilkowska – Bulicz – nauczyciel świetlicy 
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1.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego 

 
Telefon do świetlicy 

klas 1-3 
   695 55 07 55 

lub 
91  44 23 028 

wybierając 
odpowiedni numer 

wewnętrzny. 

 

Sobota 3.09 – Spotkanie integracyjne kl. 0-1 

Sobota 10.09 – Piknik Rodzinny 

13.09 – Zebranie ogólne w klasach 4-8  

15.09 – Międzynarodowy Dzień Kropki w kl. 0-3 

Sobota 17.09 - Spotkanie integracyjne kl. 4 

20.09 – Zebranie ogólne w klasach 0-3  

23.09 – Powitanie jesieni w kl. 0-3 

23-26.09 – Europejski Dzień Języków Obcych  

28.09 – Wybory do Samorządu Szkolnego kl. 0-3 i 4-8 

29.09 – Dzień Głośnego Czytania 

30.09 – Dzień Chłopaka – imprezy klasowe 

Wrzesień – Wyjazd integracyjny uczniów kl. 0-3 i 4ab 
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3.10 – Wyjście do Filharmonii kl. 0-3 

4.10 – Apel dla klas 0-3 i kl. 4-8 

5.10 – Pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

7.10 – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

10 – 14.10 – Europejski Tydzień Kodowania 

10.10 - Wyjście do Filharmonii kl. 4-5 

12.10 – Międzynarodowy Dzień Muzyki 

14.10 – Święto Szkoły 

18.10 – Konsultacje indywidualne on-line 

Sobota 22.10 – Szkolny Festyn Jesienny „STO razy lepiej być razem” 

27.10 – I etap konkursu ortograficznego w kl. 2-3 
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4.11 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek  

8.-10.11 – Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości  

15.11 – Dzień Św. Marcina 

15.11 – Zebrania ogólne w kl. 4 – 8 

18.11 – I etap konkursu ortograficznego w kl. 4-8 

21.11 – Dzień Życzliwości 

22.11 – Zebrania ogólne w kl. 0 – 3 

25.11 – Dzień Pluszowego Misia 

30.11 – Klasowe Andrzejki  
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Grudzień – szkolna akcja „Szlachetna Paczka” 

 5 – 9.12 – Tydzień Edukacji Informatycznej, Godzina kodowania 

6.12 – „Mikołajki”, Mikołajkowe zawody sportowe 

6.12 – Konsultacje indywidualne on-line, oceny proponowane 

13.12 – Finał szkolnego konkursu recytatorskiego 

14-16.11 – Dni Doświadczeń Szkolnych 

20.12 – Wystawienie ocen śródrocznych 

22.12 – Klasowe spotkania przedświąteczne, przedstawienie 
„Zimowe opowieści”. 

ZZIIMMOOWWAA  PPRRZZEERRWWAA  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNAA  2233..1122..22002222  ––  11..0011..22002233 

UWAGA 
Utrzymujemy 

zasadę 
ograniczonego 

wstępu Rodziców 
do szkoły: 

Rodzice mogą 
odprowadzić 

dziecko i wejść 
do szkoły w godz. 

7.00-8.50 oraz 
po godz. 15.30. 
W pozostałych 

godzinach odbiór 
dzieci ze 

świetlicy szkolnej 
przez domofon. 
Rodzice dzieci 
z klas 0-1 przez 
cały dzień mają 

możliwość 
wejścia  

do szkoły. 
Czas pobytu 

rodziców  
 w szkole 

ograniczamy  
do niezbędnego 

minimum. 
 

 
 



  
           

                 Piłka nożna dla klas 1-3 – poniedziałek –  

                                          sala gimnastyczna przy SP nr 41, ul. Cyryla i Metodego 43 
                                          w godz. 15.30 – 16.30  (uczniowie są dowożeni na zajęcia, 
                                          o godz. 16.30 rodzice  odbierają uczniów bezpośrednio z sali).   

 Początek zajęć – poniedziałek 12 września.    

Zajęcia AIKIDO dla dzieci z klas młodszych odbywają się  

w szkole i będą prowadzone przez Panią Małgorzatę Kuszyk 
 
 
 
 
 

 

Zajęcia JOGI (gimnastyka relaksacyjna) dla uczniów klas 1-4 prowadzi Pani Agnieszka 

Ościłowska w  piątek w godz. 13.45-16.10   

 
Piłka siatkowa dziewcząt w szkole – zajęcia prowadzi Pani Ewa Litwiniuk 

 Środa   godz. 14.35 – 15.20 – klasy 2-3 
               godz. 15.25 – 16.10 – klasy 4-8 

 

Rytmika taneczna z Panem Marcelem Miczałowskim dla klas 0-3 będzie 

prowadzona w szkole w godzinach zajęć lekcyjnych. 

 

          PPłłyywwaanniiee  
                                      Pozalekcyjne zajęcia pływania odbywają się na basenie 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. 15.45 – 16.15 – klasy 1ab, 5abc, 7ab                

 Czwartek – godz. 15.45 – 16.30 – klasy 3ab, 4ab, 6ab 

 Piątek – godz. 15.45 – 16.30 – klasa „0”, klasy 2ab, 8abc 

                                                                                                           

                                                                          Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich 
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie 

ul. Tomaszowska 1,  71-671 Szczecin, tel.  9144-23-028 
www.sto.szczecin.pl,   e-mail: sto@szczecin.pl 

 

                                          1 % procent dla naszych dzieci KRS 0000232379 
 

Poniedziałek  
 14.35 – 15.20 – klasy 3ab 
 15.25 – 16.10 – klasy 1ab 
 

Zajęcia  
na basenie rozpoczniemy  

w środę 20 września. 

 

Wtorek 
 14.35 – 15.20 – klasa 2abc 
 15.25 – 16.10 – klasy 3ab  

 

Środa 
 13.45 – 14.30 – klasa „0” 
 

Piątek  
 8.00 – 8.45 – klasy 2abc 
 13.45 – 14.30 – klasy 1ab 

 

 

DDooddaattkkoowwee  zzaajjęęcciiaa  ssppoorrttoowwee 

http://www.sto.szczecin.pl/
mailto:sto@szczecin.pl

