
                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A T O R 

na rok szkolny 2014/2015 

 

Strona internetowa szkoły:    www.sp1katy.pl 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Kardynała Bolesława Kominka 
ul. 1 go Maja 59 

55-080 Kąty Wrocławskie 
tel. 71-316-65-18/71-316-69-06 

fax 71-316-70-73 
spkwroc@poczta.onet.pl 

 

 

mailto:spkwroc@poczta.onet.pl


 
  Z wielką przyjemnością polecam folder, w którym znajdziecie   

Państwo informacje  o naszej szkole.  Przedstawiamy w nim  

najważniejsze dla Państwa szczegóły dotyczące kadry pedagogicznej, 

organizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji nauczycieli, ważnych 

terminów   itp.  Mamy nadzieję , że publikacja  ta  przybliży i  ułatwi 

współpracę  placówki z rodzicami.  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich powstała               

w 1955 r.  W 1965 r. wybudowano nowy obiekt szkolny , w którym 

prace rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 3 im Gen. Karola 

Świerczewskiego. Po ośmiu latach obie placówki połączono w jedną 

Zbiorczą Szkołę Gminną  im. Karola Świerczewskiego. Uchwałą Rady 

Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 1992 r. zniesiono imię patrona.                   

Od tamtej pory szkoła nosiła  nazwę Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich.  W 1999 r.  

Rada Miejska przekształciła naszą placówkę w sześcioletnią Szkołę Podstawową nr 1  w Kątach 

Wrocławskich. W październiku 2010 r. nadano jej sztandar oraz imię Kardynała Bolesława Kominka. 

          Mimo swojej ponad pięćdziesięcioletnej  historii placówka wygląda bardzo dobrze ,                     

ponieważ   w ostatnich latach wykonano w niej gruntowne remonty , modernizację wnętrza i otoczenia                               

W październiku  2013 roku uroczyście otwarto nową część budynku przy ul. Żeromskiego, w którym 

uczą się dzieci klas I-III.  Znajdują się w niej sala dydaktyczna, komputerowa, piękne świetlice 

szkolne, druga sala gimnastyczna. Uczniowie klas IV-VI mają zajęcia w budynku przy ul. 1Maja,               

co  w znaczący sposób zwiększa poczucie bezpieczeństwa małych dzieci. 

Od 01 września 2014 r. w „Jedynce”  po raz pierwszy obligatoryjnie rozpoczęły naukę 

sześciolatki.  W roku szkolnym 2014/2015 mamy  460 uczniów . Są to dzieci z Kątów Wrocławskich    

i okolicznych wsi w wieku od 6 do 13 lat.  

         Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich jest dobrze znana i postrzegana przez 

środowisko lokalne, posiada bogatą , kilkudziesięcioletnią tradycję.  Uczniowie kąteckiej „Jedynki” od 

lat uzyskują wysokie wyniki w zewnętrznych sprawdzianach  szóstoklasistów.  

          Oprócz lekcji obowiązkowych w szkole funkcjonują różne koła zainteresowań, zespoły 

wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedia. Nasi podopieczni osiągają czołowe 

lokaty na poziomie gminy, powiatu  i województwa w konkursach przedmiotowych, artystycznych      

i zawodach sportowych. Między innymi mamy finalistów prestiżowego konkursu wiedzy „Zdolny 

Ślązaczek”. Dbamy także o rozwijanie talentów dzieci. 

Walorem szkoły jest sposób promowania jej w środowisku. Każdego roku organizujemy  

imprezy lokalne, które cieszą się wielką popularnością wśród społeczności  gminy. 

        Nasza placówka w szerokim zakresie rozwinęła rolę opiekuńczą dla dzieci, szczególnie biorąc 

pod uwagę obniżony wiek szkolny uczniów.  

         Corocznie wybierana Rada Rodziców kreatywnie wspiera placówkę w realizowaniu jej 

statutowych obowiązków. Wzajemna życzliwość , akceptacja oraz zrozumienie celów  i zadań szkoły 

przez wszystkie jej podmioty  sprzyja dobremu klimatowi panującemu   w „Jedynce”. Dobra 

organizacja pracy ułatwia i porządkuje działania placówki, co podnosi jakość jej pracy. 

         Dokonujemy analizy losów absolwentów. Większość z nich  dobrze radzi sobie na kolejnych 

etapach kształcenia . 

        Szkoła wytyczyła  kierunki pracy na kolejne lata 2013- 2019. Głównymi celami jej działalności 

będzie nadal podniesienie  efektywności kształcenia, poprawa bezpieczeństwa, wzmacnianie poczucia 

więzi z narodem, regionem i miejscem ,   w którym mieszkają uczniowie.  

        Jako dyrektor jestem otwarta na Państwa propozycje  i sugestie dotyczące pracy szkoły                         

we wszystkich jej obszarach, a przede wszystkim liczę na owocną współpracę. 

 

 

Dyrektor szkoły Lidia Reps 

 

 

 

 

 

 



PATRON  SZKOŁY 

 

Bolesław Kominek (1903-1974), kardynał, arcybiskup Wrocławia 
Urodził się 23 grudnia 1903 w Radlinie k. Wodzisławia Śląskiego na 

Górnym Śląsku. Po maturze wstąpił do Śląskiego Seminarium 

Duchownego w Krakowie i podjął studia na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 11 września 

1927 w Katowicach. Wkrótce został skierowany na dalsze studia do 

Paryża. W ciągu trzech lat uzyskał tytuły doktora filozofii oraz licencjata 

nauk społecznych. Podczas drugiej wojny światowej pełnił funkcję 

referenta duszpasterskiego i prowadził działalność patriotyczno - 

społeczną. Rozwinął szeroką akcję pomocy dla osób świeckich i kapłanów, zwłaszcza 

uwięzionych w obozach koncentracyjnych.                        

11 października 1954 otrzymał sakrę biskupią              

w Przemyślu. Dwa lata później został mianowany 

biskupem we Wrocławiu, był ordynariuszem i 

metropolitą wrocławskim. W lutym 1973 roku papież 

Paweł VI podniósł go do godności kardynalskiej.  

Zmarł 10 marca 1974, pochowany został w katedrze 

we Wrocławiu. 

Jest inicjatorem pojednania polsko-niemieckiego, 

głównym autorem orędzia  biskupów polskich                   

do niemieckich, w którym pojawiły się  słowa 

„Przebaczamy i prosimy  o przebaczenie”.  

 

17 września 2010 r. odbyła się uroczystość 

nadania szkole imienia w osobie 

KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA 

oraz sztandaru. Swoją obecnością zaszczycili 

nas m. in. Arcybiskup Marian Gołębiewski, 

Wiceminister Oświaty Pani Lilla Jaroń, Pani 

Kurator Beata Pawłowicz, Marszałek  

Województwa  Dolnośląskiego  Marek  

Łapiński,  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie  Antoni Kopeć, Gościliśmy 

również delegację  z pocztem sztandarowym 

ze szkoły w Wodzisławiu Śląskim,   która  

także nosi imię naszego patrona. 

 

 

O Kardynale Bolesławie Kominku Jan Paweł II powiedział następujące słowa: 

 

„Poprzez wszystkie powraca do mnie Jego postać, wyrazista, dynamiczna, kapłańska, 

biskupia, zaangażowana, odważna – człowiek szerokich horyzontów, pionier polskości, 

hierarcha Kościoła, sługa Boga i ludzi. Postać jednoznaczna, Postać wyrazista, Postać 

historyczna, Postać niezwykła”. 

 

 

 

 

 

 



Informacje o szkole 
 
 Uczniowie klas I-III  uczą się w budynku przy ul. Żeromskiego, w którym mieszczą się: 

 9 sal lekcyjnych bardzo dobrze wyposażonych , 

w pomoce dydaktyczne, 

 nowoczesna sala komputerowa, 

 2 świetlice,  

 sala gimnastyczna,  

 gabinety wicedyrektora, pedagoga, 

 logopedy, reedukatorów, pielęgniarki szkolnej, 

 zmodernizowane szatnie, 

 ogrodzone tereny rekreacyjne dla dzieci. 

Uczniowie klas IV-VI uczą się w budynku przy ul. 1 Maja, w którym mieszczą się: 

 8 wyremontowanych sal lekcyjnych,  

 nowoczesna sala komputerowa, 

 multimedialna sala przyrodnicza, 

 biblioteka z centrum multimedialnym, 

 sala gimnastyczna, 

 gabinety dyrektora, wicedyrektora, pedagoga,  

 sekretariat szkoły, 

 szatnie dla dzieci, 

 duże, ogrodzone boisko szkolne. 

 

Kadra pedagogiczna 

 
Dyrektor  szkoły Lidia Reps   

Wicedyrektorzy szkoły Ewa Winnicka, Beata Zielińska 
Pedagog szkolny Iwona Więcko 

Edukacja wczesnoszkolna Lucyna Kuriata, Alicja Ostapiuk, Anita Szczypniak, Barbara Łatko, Alicja 

Szram, Alicja Łęgocka-Drab, Iwona Gidzińska, Aneta Grzeszczuk, Renata 

Palińska, Iwona Szwabowska, Urszula Szczypniak, Beata Zielińska 

Język polski Danuta Szwaj, Katarzyna Szylar –Łęczycka, Ewa Winnicka 

Matematyka Joanna Palińska, Małgorzata Czarnik 

Przyroda Katarzyna Sowińska, Lidia Reps 

Język angielski Monika Górniak, Magdalena Kudlak, Anna Pluskota 

Język niemiecki Monika Górniak, Lucyna Dziubczyńska-Szram 

Historia Joanna Kozińska- Nyckowska 

Informatyka Małgorzata Czarnik, Barbara Jedynak 

Plastyka, muzyka Krzysztof Krzyżański 

Technika Elżbieta Drabo 

Wychowanie fizyczne Elżbieta Pluta, Sylwia Wakuła, Marta Mędrek 

Religia Siostra Augustyna Polak, Adam Wilczyński 

Etyka Ewa Winnicka 

Wychowanie do życie w rodzinie Adam Wilczyński 

Logopedia Barbara Jedynak 

Nauczyciele świetlicy Agnieszka Nawrocka, Marta Mędrek, Joanna Kozińska- Nyckowska, Elżbieta 

Drabo 

Sekretarz szkoły/referent Teresa Marciniak/Jadwiga Kuriata 

 

Główne uroczystości szkolne 
pasowanie pierwszoklasistów 16 października 2014r. 

Dzień Niepodległości 11 listopada 2015r. 

jasełka 19 grudnia 2014r. 

Dzień Babci i Dziadka (klasy I ) luty 2015r. 

Dzień Mamy i Taty ( klasy IV ) 26 maja 2015r. 

pożegnanie absolwentów  25 czerwca 2015r. 

zakończenie roku szkolnego 26 czerwiec 2015 r. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
10 listopada 2014r.  

Są to ustalone dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

Szkoła w tych dniach zapewnia opiekę świetlicową. 

02 stycznia 2015r. 

05 stycznia 2015r. 

05 czerwca 2015r. 

01 kwietnia 2015r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas                 

IV – V. Szkoła w tym dniu zapewnia opiekę 

świetlicową. 

 

 

DZWONKI 

 

Nr lekcji Klasy I – VI PRZERWA 

1 8:00 – 8:45 5 MINUT 

2 8:50 – 9:35 15 MIN. - ŚNIADANIOWA 

3 9:50 – 10:35 10 MINUT 

4 10:45 – 11:30 10 MINUT 

5 11:40 – 12:25 20 MIN. - OBIADOWA 

6 12.45 – 13.30 5 MINUT 

7 13.35 – 14.20  

 

 

TERMINY  WYWIADÓWEK 

 
1. 24 września 2014 r. - zebranie ogólne z rodzicami klas IV- VI ( sala gimnastyczna 

przy ul. Żeromskiego) 

2. 25 września 2014 r. - zebranie ogólne z rodzicami klas I- III ( sala gimnastyczna przy 

ul. Żeromskiego) 

3. 25-27 listopada 2014 r. - zebrania indywidualne ( powiadomienia o zagrożeniach) 

4. 04 lutego 2015 r.-  zebranie ogólne z rodzicami klas IV-VI( sala gimnastyczna przy   

ul. Żeromskiego) 

5. 05 lutego 2015 r.- zebranie ogólne z rodzicami klas I-III( sala gimnastyczna przy                 

ul. Żeromskiego) 

6. 26 marzec 2015r. – zebrania indywidualne lub ogólne klasowe 

7. 14 maja 2015 r.- zebrania indywidualne lub ogólne klasowe ( powiadomienia                       

o zagrożeniach) 

8. Marzec 2015 r.- spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów 

9. 11 czerwca 2015 r.- spotkanie z rodzicami i dziećmi ( 6-7 latki) 

 

 

 

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 

 
zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2014 r. 

ferie zimowe 19 stycznia – 1 lutego 2015 r. 

sprawdzian szóstoklasisty 1 kwietnia 2015 r. 

wiosenna przerwa świąteczna 2 – 7 kwietnia 2015 r. 

zakończenie roku szkolnego26 czerwca 2015 r. 

ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. 

 



 

KONSULTACJE  Z NAUCZYCIELAMI 
 

Imię  i nazwisko Termin  konsultacji 

 

Czarnik  Małgorzata czwartek - 4 lekcja (10.45 – 11.30) 

Dziubczyńska – Szram Lucyna  ( wych. IV a) czwartek - 3 lekcja ( 9.50 – 10.35) 

Drabo Elżbieta piątek - 8 lekcja (14.30 – 15.15) 

Gidzińska Iwona ( wych. II c ) środa  - 3 lekcja  ( 9.50 – 10.35) 

Grzeszczuk Aneta  ( wych. II b) śoda – 2 lekcja ( 8.50 – 9.35) 

Górniak Monika ( wych. VI c) wtorek – 5 lekcja ( 11.40 – 12.25) 

Jedynak  Barbara wtorek – 4 lekcja  (10.45 – 11.30) 

Kozińska-Nyckowska Joanna  (wych. IV c) czwartek – 3 lekcja  ( 9.50 – 10.35) 

Kubalka Karolina środa – 4 lekcja  (10.45 – 11.30) 

Kudlak Magdalena poniedziałek – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Kuriata Lucyna  (wych. I a) piątek – 6 lekcja  (12.45 – 13.30) 

Krzysztof Krzyżański  (wych. IV b) wtorek – 3 lekcja  ( 9.50 – 10.35) 

Łatko Barbara  (wych. 1 d) środa – 6 lekcja  (12.45 – 13.30) 

Łęgocka – Drab Alicja  (wych. II a) piątek – 2 lekcja  ( 8.50 – 9.35) 

Mędrek Marta piątek – 11.00 – 12.00 

Nawrocka Agnieszka poniedziałek - 4 lekcja (10.45 – 11.30) 

Ostapiuk Alicja  (wych. I b) poniedziałek – 3 lekcja, środa – 3 lekcja 

Palińska Joanna  (wych. V a ) poniedziałek – 4 lekcja  (10.45 – 11.30) 

Palińska Renata  (wych. III a) poniedziałek – 3 lekcja  ( 9.50 – 10.35) 

Pluta Elżbieta  (wych. VI b ) środa – 3 lekcja  ( 9.50 – 10.35) 

Pluskota Anna czwartek – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Polak Maria s. Augustyna środa – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Sowińska Katarzyna czwartek – 1 lekcja  ( 8.00 – 8.45) 

Szczypniak Urszula  (wych. III c) piątek - 2 lekcja  ( 8.50 – 9.35) 

Szczypniak Anita  (wych. I c ) czwartek – 1 lekcja  ( 8.00 – 8.45) 

Szram Alicja  (wych. I e ) czwartek – 6 lekcja  (12.45 – 13.30) 

Szwaj Danuta czwartek – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Szwabowska Iwona  (wych. III b) poniedziałek – 2 lekcja  ( 8.50 – 9.35) 

Szylar-Łęczycka Katarzyna (wych. V b ) poniedziałek – 6 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Wakuła Sylwia (wych. V c ) czwartek – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Więcko Iwona (wych. VI a ) wtorek – 6 lekcja  (12.45 – 13.30) 

Wilczyński Adam czwartek – 5 lekcja  ( 11.40 – 12.25) 

Reps Lidia wtorek – 1 lekcja  ( 8.00 – 8.45) 

Winnicka Ewa wtorek – 1 lekcja  ( 8.00 – 8.45) 

Zielińska Beata poniedziałek – 1 lekcja ( 8.00 – 8.45) 

 

 

Rada Rodziców  
 W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem szkoły                              

i reprezentuje ogół rodziców. W skład RR wchodzi po jednym przedstawicielu rad 

klasowych.  Przedstawiciele do RR wybierani są na pierwszym spotkaniu rodziców                            

z wychowawcą. 
Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi  występowanie we wszystkich sprawach 

dotyczących szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy, 

profilaktyczny.
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  Godziny pracy pedagoga szkolnego 

 

 

 
          
   Nasza szkoła podejmuje działania zmierzające do włączenia placówki                                    

do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. DSSWU  jest jednym                             

z głównych elementów Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W naszej placówce 

został wdrożony Szkolny Program Rozwijania Zainteresowań  i Wpierania Uzdolnień 

Uczniów. Naszym celem jest stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju każdego 

ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich. Rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień                            

i umiejętności uczniów; tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości 

każdego z nich  oraz promowanie ich na terenie szkoły  i w środowisku lokalnym. 
     Nasza szkoła współpracuje z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych                             

we Wrocławiu. Poradnia dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej uczniów                     

w zakresie określania: 

 - poziomu rozwoju intelektualnego, 

 - poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej, 

 - przyczyn trudności w nauce, 

 - uzdolnień i mocnych stron dziecka, 

 - podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera), 

 - podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych, 

 - predyspozycji zawodowych, 

 - poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.  

     Diagnoza jest przeprowadzana na wniosek rodzica. Diagnozy odbywają się w siedzibie głównej Zespołu, 

we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, w bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP. Wniosek                                 

o przebadanie można wypełnić na miejscu, przy pomocy pracownika Poradni. Rodzice mogą zarejestrować 

dziecko na badania telefonicznie pod nr 71 722 20 02  w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 

– 14:00,   w środy w godz. 12:00 – 18:00 

Na terapie do psychologów, pedagogów i logopedów należy zapisywać dziecko bezpośrednio u terapeutów 

w godzinach pracy gabinetu w Kątach Wrocławskich. 

 

Kąty Wrocławskie 
ul. 1-go Maja 43 

tel./fax 

71 316 63 88 

Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

psycholog   13-18  13-18 

pedagog/logopeda   13-18  8-13 

psycholog  13-18  13-18  

pedagog  13-18  13-18  

 

 

 
Szkoła współpracuje z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ w zakresie objęcia 

uczniów pomocą materialną w formie bezpłatnych obiadów na terenie szkoły.                                                 

Tel.  +48 71  33 47 220-228  kwrgops@wp.pl  

 

Dzień tygodnia Dyżur    w budynku 

 przy ul. 1-go Maja 

Dyżur    w budynku  

przy ul. Żeromskiego 

Poniedziałek 8.00-11.00 11.00-12.00 

Wtorek 8.00-11.00           12.00-13.30 11.00-12.00 

Środa 8.00-9.30              10.30-13.30 9.30-10.30 

Czwartek 12,30-16,00 11,30-12,30 

Piątek 8.00-11.00           12.00-12.30 11.00-12.00 

mailto:kwrgops@wp.pl
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BIBLIOTEKA SZKOLNA 
 

    W naszej bibliotece zgromadzony jest bogaty księgozbiór liczący ponad 10 tysięcy książek.  

     Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych dla klas I – VI oraz nowości 

w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży. 

   W bibliotece dostęp do półek jest wolny,  uczniowie samodzielnie wybierają książki do 

czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. 

Nauczyciel bibliotekarz organizuje konkursy , okolicznościowe wystawy 

oraz uroczystość pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. 

Posiadamy wypożyczalnię oraz Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej z czterema stanowiskami  internetowymi dla czytelników, 

powstałe w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.     

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

PONIEDZIAŁEK               8.00-13.30 i 14.30-15.00 

WTOREK                            8.00-12.30 i 13.30-14.30                                                                

ŚRODA                                8.00-15.00 

CZWARTEK                       8.00-13.30 i 14.30-15.00                                                    

PIĄTEK                               8.00-13.30 

 

 

 

LOGOPEDA- zajęcia terapii logopedycznej prowadzi Barbara 

Jedynak, która bada uczniów w celu ustalenia stanu ich mowy                        

i określenia działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 

tygodnia 

GODZINY PRACY LOGOPEDY 

Poniedziałek 8.45 – 10.45,            11.30 – 12.30,          14.20 – 

16.20 

Wtorek 8.35 - 9.35,          11.30 - 14.30 

Środa 11.30 – 12.30,              13.30-14.30,              15.10 – 

16.10 

Czwartek 13.30 - 15.30 

Piątek 13.30 – 14.30            



 

 

9 

Ś W I E T L I C A 

 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka               

w Kątach Wrocławskich jednym z ważniejszych obszarów 

działalności jest opieka świetlicowa. W naszej placówce świetlica 

funkcjonuje w nowoczesnych, świetnie wyposażonych salach                  

w budynku przy  ul. Żeromskiego.  Opieką objęte są wszystkie 

dzieci rodziców pracujących, oczekujących na zajęcia 

pozalekcyjne      i uczniowie dojeżdżający.  

Do zadań świetlicy należy: 

1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie 

warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; 

2. organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny; 

3. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
4. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny                          

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

5. rozwijanie samodzielności i samorządności; 

6. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym oraz instytucjami społecznymi; 

7. otaczanie opieką i troską dzieci o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych, wpajanie zasad tolerancji, zrozumienia                    

i poszanowania wszelkiego typu odmienności; 

8. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej 

wymienionych zadań. 

 

 

GODZINY   PRACY   ŚWIETLICY – ul. Żeromskiego 

 

Poniedziałek 

– Piątek 

7.00 – 16.30 

       Klasy I – opiekun Agnieszka Nawrocka , Elżbieta Drabo 

       Klasy II – opiekun Marta Mędrek, Elżbieta Drabo 

       Klasy III – Joanna Kozińska-Nyckowska, Elżbieta Drabo 

 

 

GODZINY   PRACY   ŚWIETLICY – ul. 1 Maja 

 

 Godzina 7.00 – 7.50 Godzina 13.30 – 14.30 

Poniedziałek Adam Wilczyński Karolina Kubalka 

Wtorek Iwona Więcko Katarzyna Sowińska 

Środa Iwona Więcko Alicja Łęgocka - Drab 

Czwartek Krzysztof Krzyżański Karolina Kubalka 

Piątek Adam Wilczyński  

 

Nasi uczniowie mogą skorzystać z ciepłych posiłków przygotowywanych przez firmę 

cateringową Bar „Swojak” Smolec ul. Główna 50. Szczegółowa informacja o organizacji 

cateringu znajduje się na stronie internetowej szkoły ( zakładka –rodzice).  Dzieci spożywają 

obiady w przygotowanej do tego celu jadalni ( sala obok świetlic szkolnych przy                            

ul. Żeromskiego). Umowę o świadczenie usług cateringowych podpisuje zainteresowany 

rodzic z firmą cateringową 72 360 37 46 
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ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS   I-III  - rok szkolny 2014/2015 
 

Dzień 

tyg. 
Nr lekcji Zajęcia 

 
Nauczyciel 

P
O

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 3 
(9.50-

10.35) 

Zajęcia wyrównawcze klasy Ie              Alicja Szram 
 

Koło matematyczno-przyrodnicze klasy Id i I e 
 

     Barbara Łatko 

Zajęcia wyrównawcze dla klas  III Iwona Szwabowska 
Koło polonistyczne dla klas III Alicja Łęgocka- Drab 

W
T

O
R

E
K

 

3 
(9.50-

10.35) 

Zajęcia  wyrównawcze  dla klasy Id 
 

 

Barbara Łatko 

      6 
(12.45 – 

13.30) 

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ”Haneczka” 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy IIa IIb 
Zajęcia wyrównawcze klasy IIb IIc 

Beata Zielińska 
           Renata Palińska 

Urszula Szczypniak 
Iwona Gidzińska 

Koło  muzyczne klas I Lucyna Kuriata 
Koło matematyczne klas III Iwona Szwabowska 

8 
(14.30 – 

15.15) 

SKS dla klas I Marta Mędrek 

Ś
R

O
D

A
 6 

12.45-

13.30 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy II b IIc Renata Palińska 
 

Koło matematyczne klas II Iwona Gidzińska 
Koło plastyczne klas III Aneta Grzeszczuk 

Gimnastyka  korekcyjna klas I-III Sylwia  Wakuła 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

2 
(8.50-

9.35) 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy Id Ie 
 

 

Urszula Szczypniak 
 

 
5 Zajęcia wyrównawcze klas I Alicja Ostapiuk 

Koło taneczne Anita Szczypniak 

6 
(12.45-

13.30) 
 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IIIc Urszula Szczypniak 
Gimnastyka korekcyjna klas I-III            Sylwia Wakuła 

SKS  dla klas I-III            Marta Mędrek 

8 
(14.30-

15.15 

Koło taneczne Anita Szczypniak 

P
IĄ

T
E

K
 

3 
(9.50-

10.35 

Koło plastyczne klasy Id Ie 
 

 

Alicja Szram 
 

 

6 
(12.45 – 

13.30) 

Zajęcia  wyrównawcze  dla klasy IIa IIb            Alicja Łęgocka-Drab 
Koło plastyczne klas I a,b,c            Alicja Ostapiuk 

Koło plastyczne klas II             Aneta Grzeszczuk 
 

       7 
(13.35 – 

14.20) 

Koło muzyczne dla klas II i III Lucyna Kuriata 
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 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS   IV  -  VI   - rok szkolny 2014/2015 
 

Dzień 

tyg. 
Nr 

lekcji 

Zajęcia Nauczyciel 
P

O
N

IE
D

Z
IA

Ł
E

K
 

7 

 

(13.35 – 

14.20) 

Zespół wyrównawczy  z j. polskiego dla klasy IV a, IV c Barbara Jedynak 

Zespół wyrównawczy  z matematyki  dla klasy IV b Małgorzata Czarnik 

Zespół wyrównawczy  z j. polskiego dla klasy V b Katarzyna Szylar-Łęczycka 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy V c Danuta Szwaj 

Zespół wyrównawczy z j.angielskiego dla klas V Magdalena Kudlak 

Lekcja dodatkowa z matematyki  

dla Aleksandra Wilczyńskiego 

Joanna Palińska 

Koło przyrodnicze kl. IV Lidia Reps 

Etyka Ewa Winnicka 

8 

(14.30 – 

15.15) 

SKS dla dziewcząt z klas IV-VI Elżbieta  Pluta 

W
T

O
R

E
K

 

7 

 

(13.35 – 

14.20) 

Zespół wyrównawczy  z  j. polskiego dla klasy IV b, IVc Ewa  Winnicka 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy V a,  V b Iwona  Więcko 

Koło  taneczne  dla klasy  V c Beata  Zielińska 

Wychowanie do życia w rodzinie   (WDŻ) dla  klas  VI Adam  Wilczyński 

Koło  matematyczne  dla klas V Joanna Palińska 

Zespół wyrównawczy z j.niemieckiego  dla klas V Lucyna Dziubczyńska-Szram 

Koło j. niemieckiego dla klas IV - VI Monika  Górniak 

Koło j. angielskiego dla klas IV - VI Anna Pluskota 

Gimnastyka korekcyjna Sylwia Wakuła 

Ś
R

O
D

A
 

0 

(7.00 – 

7.45) 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy VI b, VI c Danuta  Szwaj 

7 

 

(13.35 – 

14.20) 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy IV c Iwona  Więcko 

Zespół wyrównawczy z j. polskiego dla klasy V a,  V  c Ewa  Winnicka 

Zespół wyrównawczy  j. angielskiego dla klas V b, Vc Magdalena Kudlak 

Zespół wyrównawczy z j. polskiego dla klas VI  Barbara Jedynak 

8 

(14.30 – 

15.15) 

SKS dla chłopców z klas IV-VI Marta Mędrek 

Gimnastyka  korekcyjna Sylwia  Wakuła 

Koło j. niemieckiego dla klas IV - VI Lucyna Dziubczyńska-Szram 

C
Z

W
A

R
T

E
K

 

6 

(12.45 – 

13.30) 

Gimnastyka  korekcyjna Sylwia  Wakuła 

7 

(13.35 – 

14.20) 

Zespół wyrównawczy z matematyki dla klas V  Joanna  Palińska 

Zespół wyrównawczy  z j. polskiego dla klas VI Katarzyna Szylar-Łęczycka 

Zespół wyrównawczy z j.angielskiego dla klas VI Anna  Pluskota 

Koło  przyrodnicze dla klas IV-VI Katarzyna Sowińska 

Zespół wyrównawczy z j.niemieckiego  dla klas IV-VI  Monika  Górniak 

Koło  matematyczne dla klas IV-VI Małgorzata Czarnik 

Koło  muzyczne dla klas IV-VI Krzysztof  Krzyżański 

Samorząd  Uczniowski Sylwia  Wakuła 

SKS  dla klas IV-VI Elżbieta  Pluta 

P
IĄ

T
E

K
 

6 

(12.45 – 

13.30) 

Zespół wyrównawczy z matematyki  dla klas IV  Małgorzata  Czarnik 

7 

 

(13.35 – 

14.20) 

Koło z j.niemieckiego dla klas VI Monika Górniak 

Zespół wyrównawczy z matematyki dla klas VI Małgorzata Czarnik 

SKS dla chłopców z klas IV - VI Sylwia Wakuła 

Koło  techniczne  dla klas  IV - VI Elżbieta  Drabo 
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SAMORZĄD  UCZNIOWSKI w naszej szkole jest 

organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej 

powołanym w celu współdziałania z dyrektorem szkoły, 

radą pedagogiczną, radą rodziców oraz środowiskiem 

lokalnym. 

Działalność  SU polega na:  

1.   reprezentowaniu interesów wszystkich uczniów; 

2.   współtworzeniu regulaminów, przepisów, podejmowaniu i proponowaniu uchwał; 

3. przedstawianiu wniosków i opinii Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej 

we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów;  

4. kształtowaniu i utrwalaniu odpowiedzialność za 

otoczenie, rozwijaniu świadomego udziału w życiu 

publicznym, zwiększaniu roli samorządności uczniów, 

motywowaniu uczniów do twórczej pracy na rzecz 

społeczności lokalnej.  

 Samorząd w naszej szkole 

inicjuje i organizuje wiele akcji, 

konkursów, imprez szkolnych, 

które wynikają z przygotowanego planu pracy, m.in.: konkurs 

„Klasa na szóstkę”, Dzień Życzliwości, andrzejki, mikołajki, 

Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczynki, walentynki, Dzień 

Pluszowego Misia, Dzień  Krawata i Muszki, Dzień Szalonych 

Fryzur, itp.  

 Wiele z nich jest już stałym elementem działalności szkoły. Inne wynikają                            

z aktywności twórczej uczniów, potrzeb społeczności lokalnej, organizacji i instytucji 

współpracujących ze szkołą. 

 

 SU włącza się również w szereg akcji charytatywnych. 

Współpracujemy z  Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych              

i Niepełnosprawnych  „Pomóż i Ty", organizując zbiórki 

pieniędzy, które są 

przeznaczane na kosztowne 

leczenie chorych dzieci. 

Ponadto co roku  

przeprowadzamy w naszej szkole akcję "Góra Grosza",                   

z której fundusze trafiają do Domów Dziecka w całej Polsce,   

a także organizujemy zbiórki karmy dla zwierząt                             

z wrocławskiego schroniska. 

 

Z satysfakcją można stwierdzić, że działalność Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole 

jest owocna i zatacza coraz szersze kręgi.  Organizowane akcje dają społeczności 

uczniowskiej dużo satysfakcji i motywują do dalszego działania. 
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S P O R T    W   NASZEJ   SZKOLE 
 

       Życie sportowe naszej szkoły jest bardzo bogate, dlatego też przedstawiamy Państwu 

garstkę informacji. Oprócz tego, że w szkole odbywają się co roku mistrzostwa szkoły w piłce 

nożnej, piłce siatkowej, badmintonie, spartakiada i konkurs tańca, nasi uczniowie uczestniczą 

również w imprezach i zawodach sportowych na terenie miasta i gminy, osiągając niemałe 

sukcesy. Za swoje udane występy otrzymują nagrody, dyplomy indywidualne i drużynowe,            

a także puchary.  

       Rokrocznie, na zakończenie roku szkolnego, organizowany jest apel, w celu wyróżnienia 

najlepszych sportowców w danym roku szkolnym. Szkoła posiada swoją sportową stronę 

internetową aktualizowaną na bieżąco. 

Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o sprawność fizyczną i zdrowie wychowanków. 

Kształtują u nich pozytywne nastawienie   do  wychowania fizycznego,  do  samodzielnego 

 usprawniania się, do dbałości o własną sylwetkę i rozwój fizyczny.  

 

NIEKTÓRE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SP NR 1 

 

Koszykówka: 

I miejsce w gminie chłopców (awans do 

zawodów powiatowych) 2013/2014 

III miejsce w powiatowych zawodach 

2013/2014 

 

Lekkoatletyka: 

I miejsce w gminnym czwórboju 

lekkoatletycznym 2013/2014  

II miejsce w powiatowym czwórboju 

lekkoatletycznym 2013 2014  

 

Piłka nożna: 

I miejsce w eliminacjach gminnych w 

zawodach piłki nożnej w turnieju „Orlika” 

(awans do etapu wojewódzkiego) 2011/201 

 

 

Nasza szkoła, jedna z ponad 4 tys. innych, również 

przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji 

Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach 

Roku Szkoły w Ruchu i uzyskała tytuł                                   

„SZKOŁY W RUCHU”.  

 

 

 

W naszej placówce realizowane są programy „ Owoce                   

i warzywa w szkole”  oraz  „ Mleko w szkole”. 
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  W naszej szkole prężnie działa Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego 

Haneczka prowadzony przez Panią Beatę Zielińską.  Dzieci uczą się 

tańców z różnych regionów Polski,  prezentują je  na imprezach szkolnych 

i środowiskowych.  Aby oddać prawdziwy charakter polskich tańców 

ludowych, oprócz skomplikowanych kroków, układów, konieczne są  

stroje wiernie odzwierciedlające  oryginały.   

W ramach środków unijnych zakupiono śląskie 

stroje ludowe. Zespół posiada również stroje 

krakowskie , które częściowo sfinansowali rodzice 

uczniów tańczących. Dzięki  hojności sponsora 

pozyskaliśmy środki na zakup najdroższych  

elementów tych strojów.  

       

 

 

 

 

 

Zespół, między innymi,  wystąpił                            

w październiku 2013 r.  na otwarciu nowej części 

szkoły razem  z zespołem ludowym Hanka,   

którego główny skład stanowią  nauczycielki  

naszej szkoły.  Oba zespoły  Haneczka i Hanka 

wspólnie, w układzie  na 18 par,  pięknie wykonały 

poloneza Wojciecha Kilara.   

 

 

 

INTERAKTYWNA MATEMATYKA 
 

W szkole realizowane są ciekawe projekty edukacyjne wykorzystujące różne metody 

nauczania i mające na celu zaciekawienie uczniów przedmiotem. Nauczyciele stosują 

nowoczesną technologię, tablicę interaktywną, rzutnik, komputer. Dwa matematyczne 

projekty cieszyły się uznaniem w ogólnopolskich konkursach. Za jeden z nich 

„Matematyczny WebQuest Rusz Głową” nauczycielka naszej szkoły otrzymała na Zamku 

Królewskim w Warszawie z rąk Ministra Edukacji Narodowej tytuł Innowacyjnego  

Nauczyciela. 

Uczniowie uczą się, rozwiązując łamigłówki matematyczne, grając w gry logiczne 

oraz składając bryły z papieru. Utrwalają materiał, rozwiązując interaktywne zadania i testy.  

W tym roku szkolnym powstaje dla uczniów nowa strona internetowa do pomocy w nauce              

z matematyki. (www.matematykawpodstawowce.pl) 

 

 

  

http://www.matematykawpodstawowce.pl/
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Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 
Rok szkolny 2013/2014 

Szkoła – 29,4 pkt 
Stanin bardzo wysoki 

Gmina- 27,1 pkt Polska- 25,8 pkt  

 
 

Rada Pedagogiczna naszej szkoły na wniosek KAPITUŁY 

przyznaje osobom fizycznym, firmom, organizacjom                              

lub instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju placówki, 

systematycznie angażowały się w jej życie, promowały szkołę                  

w środowisku lokalnym lub wspierały ją materialnie i finansowo - 

tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. 

KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA W KĄTACH 

WROCŁAWSKICH.  

 

W roku szkolnym 2013/2014 tytuł PRZYJACIEL SZKOŁY otrzymali: 

Pani Helena Hanc -Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” – wspólne realizowanie 

przez szkołę i stowarzyszenie projektu unijnego 

Pan Maciej Drab- Przewodniczący Rady Rodziców – zaangażowanie w działania na rzecz szkoły 

Pan Jacek Linder -Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – pomoc w stworzeniu strony internetowej 

szkoły 

Rok szkolny 2014/2015 

Pani Agnieszka Becla i Stanisław Czaja-  za przeprowadzenie cyklu zajęć multimedialnych rozwijających 

wiedzę  i zainteresowania naszych uczniów. 

Pan Antoni Tomys -za pomoc w pielęgnowaniu pięknych polskich tradycji i okazaną życzliwość. 

 

 

 

e-Dziennik 

Nasz szkoła umożliwia rodzicom bieżący dostęp do dokładnych 

informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także 

umożliwia im stały kontakt z Nauczycielami poprzez e-Dziennik  

LIBRUS. To najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne 

wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. System 

zapewnia Rodzicom całodobowy dostęp do konta dziecka, pozwala skutecznie i szybko 

przeciwdziałać problemom wychowawczym.  Dostęp do konta jest możliwy z dowolnego 

komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania 

stron internetowych. 

Aby uzyskać dostęp do danych swojego dziecka, należy uzyskać od wychowawcy klasy 

LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta. Użytkowanie kosztuje 25 zł / rok od 

jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa 38 zł/ rok 

https://dziennik.librus.pl/loguj 
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Nasza szkoła jest partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz 

Pomocy Szkołom  „Przyjazna Szkoła”  

Szanowni Państwo 

Pragniemy Państwa poinformować, że w wyniku „ Akcji 1 % dla mojej szkoły” 

podjętej w ubiegłym roku nasza placówka uzyskała kwotę  8000 zł.  Pieniądze te zostały 

przeznaczone wyłącznie na potrzeby edukacyjne naszych uczniów- unowocześnianie 

warsztatu dydaktycznego  i metodologicznego szkoły ( zakup tablicy multimedialnej,                     

2 komputerów). 

W imieniu uczniów składamy serdeczne podziękowania tym   z Państwa,                     

którzy wsparli nas, przekazując 1 % swojego podatku dla naszej placówki.                    

Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o dołączenie  do grona 

pomagających nam    w ten sposób osób. 

Stowarzyszenie Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” jest 

wiarygodną i rzetelną instytucją, o czym przekonaliśmy się w minionym roku. W dalszym 

ciągu pozostajemy jego partnerami, ponieważ daje nam to możliwość rozwoju placówki. 

Nie trzeba nic wpłacać! 

Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1 % podatku naszej rodziny , firmy, 

przyjaciół.  Jeżeli nie podejmiemy tej decyzji sami, o naszych pieniądzach będą decydować 

inni. Wskażmy w rocznym rozliczeniu PIT , gdzie ma trafić nasz 1 % podatku. 

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU                                                                          

na   Szkołę Podstawową nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich.

 


