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Z wielką przyjemnością polecam folder, w którym
znajdziecie Państwo informacje o naszej szkole.
Przedstawiamy w nim najważniejsze dla Państwa
szczegóły dotyczące kadry pedagogicznej, ważnych
terminów, organizacji pracy szkoły, itp. Mamy nadzieję,
że informator przybliży i ułatwi współpracę placówki
z rodzicami.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Bolesława
Kominka w Kątach Wrocławskich posiada bogatą,
kilkudziesięcioletnią tradycję. Uczniowie „Jedynki” od lat
uzyskują wysokie wyniki w nauce i z egzaminów
zewnętrznych. Nasi podopieczni osiągają czołowe lokaty na poziomie gminy, powiatu
i
województwa
w
konkursach
przedmiotowych,
artystycznych
i zawodach sportowych.
Szkoła zapewnia uczniom zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w postaci zespołów wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii,
pomocy pedagoga, psychologa oraz nauczycieli współorganizujących proces
kształcenia dziecka niepełnosprawnego.
Każdego roku organizujemy imprezy, akademie o charakterze patriotycznym,
prorodzinnym, prozdrowotnym i proekologicznym.
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo aktywnie działająca świetlica szkolna. Jej
nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania, konkursy, imprezy, dzieci
mają możliwość odrabiać zadania domowe. Efektem kreatywnych i pomysłowych
działań opiekunów jest wysoka frekwencja dzieci na zajęciach oraz wysoka ocena pracy
świetlicy wyrażana w opiniach dzieci i rodziców.
Corocznie wybierana Rada Rodziców wspiera placówkę w realizowaniu
jej statutowych obowiązków. Wzajemna współpraca szkoły i rodziców sprzyja
dobremu klimatowi panującemu w „Jedynce”.
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

BAZA SZKOŁY
Placówka
mieści
się
w
dwóch
rozbudowanych budynkach: przy ul.
Żeromskiego, gdzie uczą się dzieci klas I-IV
oraz przy ul. 1 Maja, do którego uczęszczają
uczniowie klas V-VIII.
Budynek przy ul. Żeromskiego:
W budynku dla klas młodszych mieści się 10
sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa, sala
gimnastyczna z pełnym zapleczem, dwie
świetlice, gabinety terapii pedagogicznej,
logopedii, pedagoga, pielęgniarki i wicedyrektora szkoły. Uczniowie korzystają z szatni
znajdującej się na najniższej kondygnacji budynku. Budynek otoczony jest terenem
zielonym, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw wyłożony bezpieczną
wykładziną.
Budynek przy ul. 1 Maja:
Mieści się w nim 10 sal lekcyjnych, pracownia fizyczno-chemiczna, techniczna,
przyrodnicza, sala gimnastyczna, biblioteka, pokoje nauczycielskie.
W tym roku szkolnym została oddana do użytkowania nowa część szkoły, w której
znajdują się sala komputerowa, językowa, dwie sale lekcyjne pełniące funkcje świetlicy
i jadalni po zajęciach, gabinety pedagoga, psychologa, sekretariat, gabinety dyrektorów
i szatnie. Budynek ten połączony jest ciągiem komunikacyjnym z pływalnią „Delfinek”.
e-Dziennik
Nasza 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. 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 administratora dziennika elektronicznego
LOGIN i HASŁO do swojego indywidualnego konta.

https://portal.librus.pl

KADRA PEDAGOGICZNA
Dyrektor szkoły

Lidia Reps

Wicedyrektorzy szkoły
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Terapia pedagogiczna
Logopeda

Ewa Winnicka, Beata Zielińska
Iwona Więcko, Katarzyna Mikuła
Anna Szkarłat
Katarzyna Szydłowska
Anna Banaszczyk-Susłowicz, Agata Staromłyńska,
Angelika Śmigielska-Cygan
Iwona Gidzińska, Aneta Grzeszczuk, Alicja
Łęgocka-Drab, Renata Palińska, Anita Sudoł,
Urszula Szczypniak, Alicja Szram, Iwona
Szwabowska
Ewa Winnicka, Małgorzata Susłowicz, Agnieszka
Nawrocka, Angelika Śmiegielska-Cygan, Agata
Staromłyńska, Joanna Kapitaniec, Katarzyna
Szylar-Łęczycka
Joanna Palińska, Małgorzata Czarnik, Marta
Czekałowska, Małgorzata Horak
Katarzyna Sowińska, Magdalena Jasińska
Magdalena Jasińska
Lidia Reps, Katarzyna Sowińska
Jolanta Jurkiewicz
Zdzisława Tabaszewska
Elżbieta Drabo, Małgorzata Tereba- Konarska
Aleksander Sokólski
Monika Górniak, Anna Pluskota, Marzena
Gospodarek, Monika Gorczowska, Dariusz
Kuglarz
Monika Górniak, Lucyna Dziubczyńska-Szram,
Zofia Molińska
Joanna Kozińska-Nyckowska, Anna Bryjak
Anna Bryjak
Aleksander Sokólski, Iwona Gidzińska
Krzysztof Krzyżański
Elżbieta Drabo
Marta Czerwieniec, Adrian Czerwieniec, Wojciech
Szram, Sylwia Wakuła
s. Maria Polak, Adam Wilczyński
Agata Staromłyńska
Anna Bryjak

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Matematyka
Przyroda
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Plastyka
Nauka gry w szachy
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Informatyka
Muzyka
Technika
Wychowanie fizyczne
Religia
Etyka
Wychowanie do życie w
rodzinie
Doradztwo zawodowe

Wioletta Tomczuk
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Angelika Śmigielska-Cygan
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Magdalena Jasińska
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Joanna Kapitaniec
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Joanna Kozińska-Nyckowska

Alicja Łęgocka-Drab

Marta Czekałowska

Iwona Gidzińska
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Krzysztof krzyżański

Anita Sudoł

Zofia Molińska

KLASY V-VIII
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Lucyna Dziubczyńska-Szram
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Marta Czerwieniec
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Anna Pluskota
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Adrian Czerwieniec

Elżbieta Drabo
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Alicja Szram
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Monika Górniak
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Aneta Grzeszczuk
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Małgorzata Czarnik
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Sylwia Wakuła
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Iwona Szwabowska

Renata Palińska

5
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Katarzyna Sowińska

IMIĘ I NAZWISKO
Urszula Szczypniak

KL.

KL
.

Agnieszka Nawrocka

IMIĘ I NAZWISKO

Edukacja dla bezpieczeństwa
Nauczyciele świetlicy

Rewalidacja

Barbara Mistecka
Magdalena Kościelna, Barbara Łatko, Agnieszka
Śleziak, Dorota Andruszkiewicz
Marzena Winter, Katarzyna Szydłowska

Bibliotekarz
Karolina Kubalka, Joanna Kapitaniec

WYCHOWAWSTWA
KLASY I-IV

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
PONIEDZIAŁEK 8:00-14:45
WTOREK 8:00-15:00
ŚRODA 8:00-13:30
CZWARTEK 8:00-14:30
PIĄTEK 8:00-13:00
TERMINY WYWIADÓWEK
19.09.2018r. – zebranie ogólne kl. 1-3 godz. 17:00
20.09.2018r. – zebranie ogólne kl. 4-8 godz. 17:00
25.10.2018r. - zebrania indywidualne
29.11.2018r. - konsultacje
23.01.2019r. - zebranie ogólne kl. 1-3
24.01.2019r. - zebranie ogólne kl. 4-8
21.03.2019r. - zebrania indywidualne
16.05.2019r. - zebrania ogólne

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Pasowanie pierwszoklasistów
Październik 2018
Dzień Patrona i Dzień Papieski
16 października 2018r.
Dzień Niepodległości
8-9 listopada 2018r.
Jasełka
21-22 grudnia 2018r.
Dzień Babci i Dziadka (klasy I )
18-22 lutego 2019r.
Święto Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia 2019r.
Dzień Mamy i Taty ( klasy IV )
Maj/czerwiec 2019r.
Pożegnanie absolwentów
18 czerwca 2019r.
Zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2019r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2 listopada 2018r.
Są to ustalone dni wolne od zajęć
dydaktycznych. Szkoła w tych dniach
2 maja 2019r.
zapewnia opiekę świetlicową.
15, 16, 17 kwietnia 2019r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla
(egzamin 8-klasistów)
klas IV – VII. Szkoła w tym dniu
zapewnia opiekę świetlicową.
22.12.2018r.-1.01.2019r.
Przerwa świąteczna.
26.01-10.02.2019r.
Ferie zimowe.
18-23.04.2019r.
Przerwa świąteczna.

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW W SZKOLE

PONIEDZIAŁEK

LOGOPEDA
A.BanaszczykA.Staromłyńska
Susłowicz
8.00-10.35
-

A.ŚmiegielskaCygan
-

WTOREK

8.00-11.30

8:50-10:35

10:45-11:30

ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

8.00-10.35
8.00-10.35
8.00-10.35

10:45-11:30
8:50-14:20
-

12:45-15:10
14:25-15:10
-

PSYCHOLOG
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

8:00-14:00
12:00-15:00
8:00-13:30
11:00-14:30
8:00-12:00
PEDAGOG
ul. Żeromskiego
9:50-12:25
8:00-11:30
11:40-13:30
8:00-9:35

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

ul. 1 Maja
8:00-12:00
10:00-15:00
8:00-13:00
10:00-14:00
8:00-12:00

DZWONKI
Nr lekcji
1
2

Klasy I – VIII
8:00 – 8:45
8:50 – 9:35

3
4
5

9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25

6
7
8.

12.45 – 13.30
13.35 – 14.20
14.25- 15.10

PRZERWA
5 MINUT
15 MIN. ŚNIADANIOWA
10 MINUT
10 MINUT
20 MIN. OBIADOWA
5 MINUT
5 MINUT

RADA RODZICÓW
W szkole działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem szkoły
i reprezentuje ogół rodziców. W skład RR wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych. 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,
uchwalanie
w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
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, e-mail: kancelaria@pzp.edu.pl tarzyna
Kosińska
Godziny pracy Kancelarii:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7:45 – 15:45
środa godz. 10:00 – 18:00
Rejestracja telefoniczna na badania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 8:00 – 14:00
środa godz. 12:00 – 18:00

ŚWIETLICA









W Szkole Podstawowej nr 1 im.
Kardynała
Bolesława
Kominka
w Kątach Wrocławskich jednym
z ważniejszych obszarów działalności
jest opieka świetlicowa. Opieką objęte
są wszystkie dzieci rodziców
pracujących, oczekujących na zajęcia
pozalekcyjne
i
uczniowie
dojeżdżający.
Do zadań świetlicy należy:
 organizowanie opieki, pomocy
w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do
samodzielnej pracy;
organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój
fizyczny;
odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
rozwijanie samodzielności i samorządności;
współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz
instytucjami społecznymi;
otaczanie opieką i troską dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
wpajanie zasad tolerancji, zrozumienia i poszanowania wszelkiego typu
odmienności;
zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych
zadań.

Poniedziałek

GODZINY PRACY ŚWIETLICY
ul. Żeromskiego
6:30-17:00

Wtorek

6:30-17:00

Środa

6:30-17:00

Czwartek

6:30-17:00

Piątek

6:30-17:00

ul. 1 Maja
7:00-7:45
13:33-14:25
7:00-7:45
13:33-14:2
7:00-7:45
13:33-14:2
7:00-7:45
13:33-14:2
7:00-7:45
13:33-14:2

WOLONTARIAT W SZKOLE
Praca wolontariacka rozwija wśród młodzieży
postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia
i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania
autorytetów i budowania świata wartości, pomaga
w rozwijaniu zainteresowań,
w szukaniu pożytecznej
formy
spędzania
czasu
wolnego.
W naszej szkole bardzo prężnie działa Szkolne Koło
Wolontariatu.
Nasi wolontariusze w ubiegłym roku
szkolnym między innymi zbierali książki do szpitali,
uczestniczyli w Biegu Sponsorowanym organizowanym
przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, akcji „Pola
nadziei,
odwiedzili
Dom
Pomocy
Społecznej
w Borzygniewie, współpracowali z Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Kątach Wrocławskich oraz Związkiem
Emerytów i Rencistów.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W naszej szkole SU jest organem
przedstawicielskim społeczności uczniowskiej
powołanym w celu współdziałania z dyrektorem
szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców
oraz
środowiskiem
lokalnym.
Działalność SU polega na: reprezentowaniu
interesów wszystkich uczniów, współtworzeniu
regulaminów,
przepisów,
podejmowaniu
i proponowaniu uchwał, przedstawianiu
wniosków i opinii Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich
sprawach dotyczących praw uczniów, 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.
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.
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.

SZKOŁA NA MEDAL
W czerwcu 2018 r. został przeprowadzony przez
zewnętrzną komisję kolejny audyt szkoły w zakresie
rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Nasza
placówka otrzymała prestiżowy Certyfikat Szkoły
Wspierającej Uzdolnienia. Na zakończenie audytu
odbyła się część artystyczna, podczas której nasi
uczniowie mogli zaprezentować swoje uzdolnienia
muzyczne, wokalne, taneczne oraz recytatorskie.
Po raz kolejny koordynatorka DCWU bardzo wysoko
oceniła pracę szkoły w tym obszarze.

ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ
Nasza szkoła od wielu lat szczyci się wysokimi osiągnięciami dwóch grup
tanecznych: Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Haneczka” oraz Szkolnej Grupy
Tanecznej „ISKRA”. Uczniowie poprzez udział w zajęciach rozwijają nie tylko
zdolności taneczne i aktorskie, ale również umiejętności interpersonalne i społeczne.
Na swoim koncie mają liczne osiągnięcia.

CATERING W SZKOLE
30 sierpnia 2018 r. rodzice z Rady Rodziców wybrali ofertę
firmy „Sezam - Przedsiębiorstwo Gastronomiczne” na
świadczenie usług cateringowych w szkole. W zakresie
tych usług dziecko może skorzystać z jednego wariantu
dostarczanych posiłków:
1. obiadu jednodaniowego ( drugie danie, napój)
dostarczonego w jednorazowych opakowaniach– 5 zł
brutto,
2. obiadu jednodaniowego ( zupa, napój) dostarczonego
w jednorazowych opakowaniach– 4 zł brutto,
3. obiadu dwudaniowego ( zupa, drugie danie, napój) dostarczonego w jednorazowych
opakowaniach– 7 zł brutto.
Obiady będą przywożone w specjalnych pojemnikach termoizolacyjnych, a wydawane
w budynku przy ul. 1 Maja w szkolnej jadalni. Dzieci uczące się w budynku przy ul.
Żeromskiego będą przeprowadzane na obiady przez pracowników szkoły.
Rodzice zainteresowani ofertą podpisują umowę z firmą „ SEZAM”, w której wybierają
odpowiedni wariant obiadu. Szczegóły dotyczące cateringu zawarte są w umowie.
Szkoła odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków spożywania przez dzieci
posiłków spełniających normy wskazane przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną we Wrocławiu. Szkoła nie jest stroną w ewentualnych roszczeniach
dotyczących jakości przygotowywanych posiłków oraz rozliczeń finansowych.
Druki umów są dostępne na stronie internetowej szkoły. Umowy wypełnione
i podpisane prosimy składać do 15 września do sekretariatu. Wstępnie planujemy
rozpocząć wydawanie posiłków od 17 września 2018 r.
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

W naszej placówce realizowane są programy
„ Owoce i warzywa w szkole” oraz „ Mleko w szkole”.

Szanowni pastwo zgodnie z informacją podaną podczas
inauguracji roku szkolnego został rozstrzygnięty przetarg na
„Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci i młodzieży szkolnej” przeprowadzony przez gminę
Kąty Wrocławskie. Na stronie internetowej szkoły
opublikowane
są
informacje
dotyczące
oferty
ubezpieczeniowej.
Rodzice, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem
dziecka w InterRisk Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. mają
obowiązek
zapoznać
się
z
warunkami
umowy
ubezpieczenia
i wypełnić stosowne oświadczenie, w którym należy również wybrać wariant
ubezpieczenia. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełnione
oddać do Pań woźnych.
Każdy z 4 wariantów polis ma swój numer konta, na który należy wpłacać stosowną
roczną składkę. W sprawach roszczeń i odwołań wyznaczona jest osoba (broker
ubezpieczeniowy) obsługująca ubezpieczenie NNW w naszej szkole.
W informatorze zawarte są IV warianty polis. Składki roczne z poszczególnych
wariantów wpłacamy wg podanych kont. Wpłaty należy dokonać do 30 września
2018 r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 1 września 2018 r.
W tytule przelewu piszemy imię i nazwisko dziecka, klasa. Warianty:
I – SU 27 000 zł – składka 38,00 zł – nr konta 52 1240 6960 7170 0012 5005 4555
II – SU 29 000 zł – składka 48,00 zł – nr konta 30 1240 6960 7170 0012 5005 4563
III – SU 32 000 zł – składka 55,00 zł – nr konta 35 1240 6960 7170 0012 5005 4570
IV (sport)– SU 27 000 zł – składka 50,00 zł – nr konta 19 1240 6960 7170 0012 5005
4567

Akcja wykupu literek „ Jedynki literki – szkolne bohaterki”
Zbliża się koniec wielkiej inwestycji, która w znaczący sposób poprawi warunki
nauki naszych uczniów. W części łączącej pływalnię „Delfinek” ze starą częścią szkoły
znajdują się dwie świetnie wyposażone pracownie informatyczna oraz do nauki
języków obcych, dwie świetlice. Jedna z nich jest dostosowana do prowadzenia do
południa zajęć lekcyjnych, a po nich zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych. Druga sala
posiada zaplecze do wydawania posiłków oraz będzie pełnić funkcję jadalni.
W łączniku znajdują się również gabinet pedagoga i psychologa, kancelaria szkolna,
gabinet dla dyrektorów oraz zaplecze socjalne. W części korytarzowej ustawione są
szafki dla uczniów klas VII i VIII.
Szkoła jest połączona ciągiem komunikacyjnym z pływalnią „Delfinek”. Oprócz tej
inwestycji zostały zmodernizowane nowoczesne boiska szkolne do gier zespołowych,
bieżnia i skocznia wraz z trybunami. Całość spaja pięknie zaprojektowane otoczenie
szkoły. Pracownicy szkoły oraz rodzice będą mieli do dyspozycji nowy, utwardzony
brukiem parking. Jako dyrektor będę zarządzać budynkami szkolnymi, łącznikiem,
boiskami, natomiast pływalnią administrować będzie GOKiS.
Zwracam się z gorącą prośbą do absolwentów, rodziców naszych uczniów,
pracowników o pomoc w sfinansowaniu zakupu oraz montażu nazwy szkoły wykonanej
na specjalnej konstrukcji ze złotych, metalowych liter ( wys. liter od 25 cm do 33 cm,
cała nazwa 6,6 m na 1,25 m). Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 7000 zł. Akcja
ta świetnie wpisze się w niecodzienne wydarzenie naszej placówki, jakim będzie
oficjalne otwarcie nowej części szkoły oraz boiska i parkingu.
Proponuję akcję symbolicznego wykupu literek, których wartość wyceniam na 50 zł
za sztukę. Działanie to będzie naszym drobnym wkładem- cegiełką w realizację
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach
Wrocławskich. Pieniądze proszę wpłacać na konto Rady Rodziców z zaznaczeniem
akcja „ Jedynki literki – szkolne bohaterki” – litera …..
nr konta Rady Rodziców 98 9574

0005 2001 0005 7378 0001

Wszystkim ofiarodawcom i wręczymy certyfikat wykupionej literki.
Z poważaniem, dyrektor szkoły Lidia Reps

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĄTACH WROCŁAWSKICH
na rok szkolny 2018/2019
1. Podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole ze szczególnym
uwzględnieniem poprawy efektywności nauczania matematyki, języka
polskiego, języka angielskiego.
a) Wprowadzenie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności
nauczania matematyki.
b) Zwiększenie skuteczności nauczania języka polskiego, co jest
warunkiem wszelkiej komunikacji i ogłady humanistycznej
niezbędnej we współczesnym świecie.
c) Zwiększenie motywacji uczniów do doskonalenia umiejętności
językowych ( język angielski i język niemieckiego.
2. Optymalne zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole dla ucznia w szczególności:
a) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
b) z niepowodzeniami edukacyjnymi,
c) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
d) niedostosowanego społecznie i zagrożonego niedostosowaniem
społecznym,
e) szczególnie uzdolnionego,
f) niepełnosprawnego i przewlekle chorego,
g) pochodzącego z zaniedbanego środowiska rodzinnego;
h) polskiego obywatelstwa mieszkającego wcześniej za granicą
i cudzoziemców.
3. Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym
uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
a) 100 rocznica odzyskania niepodległości – realizacja szkolnego
projektu edukacyjnego.
b) Promowanie działań na rzecz środowiska lokalnego i wolontariatu.
4.

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów.
a) Realizacja projektów przeciwdziałających agresji i przemocy
w szkole off-line i on-line(cybeprzemoc).
b) Prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych w zakresie
uzależnień.
c) Zapewnienie wysokiej jakości opieki świetlicowej.
d) Podejmowanie działań mających na celu promowanie właściwych
postaw uczniów ( prozdrowotnych, proekologicznych, kultura bycia ).

Strona internetowa szkoły:

www.sp1katy.pl

