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Oddziały w roku szkolnym 2016/2017 

Klasa            Liczba uczniów           Wychowawca  

1a                         15                     Ewa Buczkowska 

2a                          21                Monika Pasierbiewicz 

2b                         19              Małgorzata Hołys-Szado 

3a                         20                     Elżbieta Hajduk 

3b                         18                 Bożena Żebrowska 

4a                         17                      Aneta Momot 

4b                         15                     Tomasz Lipian 

5a                         17                   Alicja Biszczanik 

6a                         13                     Dorota Momot 

6b                         19                 Katarzyna Łosiewicz 

Łącznie – 174 uczniów 
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Rada Pedagogiczna 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi 21 nauczycieli, bibliotekarz, 
pedagog i dyrektor. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie 
i posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.  

Dyrektor szkoły: Edyta Nieśpiał 

Edukacja wczesnoszkolna:  Elżbieta Hajduk, Bożena Żebrowska, Monika 
Pasierbiewicz, Małgorzta Hołys-Szado, Ewa Buczkowska, Ewa Lipian, 
Bożena Pawlas  

Język polski: Dorota Momot, Katarzyna Łosiewicz 

Matematyka: Stanisława Więcław, Tomasz Lipian, Alicja Biszczanik 

Przyroda: Aneta Momot, Ewa Lipian 

Język angielski: Joanna Sitarz, Ewa Buczkowska 
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Rada Pedagogiczna 

Muzyka: Aneta Momot 

Zajęcia komputerowe, matematyka: Tomasz Lipian 

Plastyka, technika, WDŻwR: Maria Mielniczek, Ewa Marzec 

Wychowanie fizyczne: Tomasz Kukiełka, Maria Mielniczek 

Religia: ks Andrzej Wąsek, ks Mieczysław Piątek, Bernarda Hejzner 

Historia: Ewa Marzec 

Bibliotekarz: Alicja Góra 

Pedagog – Jolanta Lal – Szkałuba 

Świetlica – Beata Drożdziel, Bożena Pawlas, Jolanta Lal - Szkałauba 

Opieka nad uczniami dojeżdżającymi: Terasa Droździel, Agnieszka Zaśko 

 

   

 

 

 

 

   



5 

Oferta zajęć pozalekcyjnych 
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów przygotowaliśmy 
podobnie jak w roku ubiegłym szeroką ofertę zajęć 
pozalekcyjnych:  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 
korekcyjno – kompensacyjne, koło matematyczne, 
informatyczne, języka polskiego, języka angielskiego, 
historyczne, plastyczne, biblijne, czytelniczo – ortograficzne, 
czytelniczo – artystyczne, ekologiczne, Szkolne Koło Caritas, 
koło małych odkrywców, domowniczek, szachowe, chór 
szkolny, zajęcia sportowo – rekreacyjne, koło przyjaciół 
biblioteki.    

Zachęcamy uczniów do udziału w tych zajęciach i liczymy na 
Państwa pomoc w odpowiedniej motywacji swoich pociech.   
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Oferta zajęć pozalekcyjnych 

płatnych 
 

Na terenie szkoły mogą uczniowie uczestniczyć w 

płatnych zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych 

przez podmioty zewnętrzne: 

- nauka gry na instrumentach, Ognisko Muzyczne 

Volta; 

- nauka tańca, Szkoła Tańca MYKA z Zamościa; 

- nauka gry w tenisa ziemnego, Zamojski Klub 

Tenisowy RETURN; 

- karate,Zamojska Akademia Karate Tradycyjnego 
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Do dyspozycji naszych uczniów są: 

 

• Sale lekcyjne i przedmiotowe; 

• Sala komputerowa; 

• Sala gimnastyczna; 

• Biblioteka z czytelnią; 

• Sala zabaw; 

• Stołówka szkolna; 

• Szatnia; 

• Teren zielony; 

• Kompleks boisk „Orlik”. 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

1. 
 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

01.09.2016r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31.12.2016r. 

3. 
 

Ferie zimowe. 
16.01. - 29.01. 

2017r. 

5. Wiosenna przerwa świąteczna. 13 – 18.04.2017r. 

6. 
 

Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

23.06.2017r. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 
października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245). 

 Proponuję dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

L. p. 
Data dodatkowych dni wolnych  

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
Uwagi  

1. 31 października 2016r. 
Dzień przed dniem ustawowo  

wolnym od zajęć. 

2.  24 kwietnia 2016r. Dzień Patrona Szkoły 

3. 02 maja 2016r. 
Dzień przed dniem ustawowo  

wolnym od zajęć. 

4. 16 czerwca 2016r. 
Dzień po dniu ustawowo  wolnym 

od zajęć. 

5. 21 czerwca 2016r. 
Dzień Projektów edukacyjno – 

profilaktycznych. 

6. 22 czerwca 2017r. 
Dzień projektów edukacyjno – 

profilaktycznych. 
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Zewnętrzne programy edukacyjne edukacyjne 
realizowane w placówce  

•  „Owoce I warzywa w szkole” realizowany w klasach I-III,  
koordynatorzy: p. E.Lipian, p. B.Pawlas; 

• „Mleko w szkole” realizowany w klasach I-VI, koordynator p. Z. 
Gaj - Radymiak;  

•  „Klub bezpiecznego Puchatka” dla klas I,  koordynator:  

p. E. Buczkowska; 

•  „Cała Polska czyta dzieciom” koordynatorzy:                        

  E. Buczkowska, M. Hołys- Szado, Alicja Góra; 

•  „Ratujemy i uczymy się ratować” koordynatorzy: E.Buczkowska, 
M.Hołys-Szado; 

•  „Program zbiórki zużytych baterii REBA”koordynatorzy: 
B.Żebrowska, E. Hajduk.    
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Zewnętrzne programy edukacyjne 
realizowane w placówce  

• Projekt „Śniadanie daje moc” realizowany w klasach I-III,  
koordynatorzy: p. B.Pawlas; 

• Projekt „Szklanka mleka w szkole” realizowany w klasach I-VI, 
koordynator: p. Z. Gaj - Radymiak;  

• „Szkolna Kasa Oszczędności” realizowany w klasach I-VI, 
koordynatorzy: p. D.Momot, p. Marta Ostasz; 

• „Nie pal przy mnie proszę” dla klas I,  koordynator: p. E. 
Buczkowska; 

•   „Moje dziecko idzie do szkoły” koordynator:                         

 E. Buczkowska; 

• „Koduj z klasą” koordynator: T.Lipian; 

•„PoczytajMY” dla klas I-VI, koordynator:A.Góra;    
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Zewnętrzne programy edukacyjne 
realizowane w placówce  

• „Edukacja przez szachy w szkole” realizowany w klasach II,  
koordynator: p. A.Góra; 

•  „Insta.Ling” realizowany w klasach I-VI, koordynatorzy  

E.Buczkowska, p. J.Sitarz, p.D.Momot, p.K.Łosiewicz;  

• „Wielka Liga Czytelnicza” realizowany w klasach II-VI, 
koordynator: p. A.Góra; 

• „Między nami kobietami” dla klas V-VI,  koordynator: 
p.M.Mielniczek; 
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Projekty edukacyjne realizowane w placówce  

 

 

W szkole powstał chór szkolny, w ramach projektu 

edukacyjnego „Wyśpiewajmy swoje marzenia – utworzenie 

chóru dziecięco – młodzieżowego”. Projekt otrzymał 

dofinansowanie z firmy MODEL z Biłgoraja. Zapraszamy 

chętne dzieci do rozwijania swoich muzycznych 

zainteresowań. Zajęcia chóru w czwartki.  Prowadzący: 

Aneta Momot i Karol Gaj. 

  

Autorem i koordynatorem projektu jest  

dyrektor szkoły Edyta Nieśpiał.  

 



14 

Pozyskanie dodatkowych środków  

z rezerwy subwencji oświatowej 
 

W trosce o tworzenie jak najlepszych warunków do nauki dla 

naszych uczniów pozyskujemy, we współpracy z Organem 

Prowadzącym, rożne środki finansowe. Udało się, w tym roku, 

otrzymać dofinansowanie, z rezerwy subwencji oświatowej, zakupu 

wyposażenia do Gabinetu Higieny Szkolnej oraz na wyposażenie 

Gabinetu zajęć specjalistycznych w ramach udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole.  
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Trwa Europejski Tydzień Sportu. W ramach zaplanowanych 

działań nasi uczniowie: 

- uczestniczyli w V Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar 

Burmistrza Józefowa; 

- uczestniczyli w „Biegu po zdrowie”; 

- byli dzisiaj na rajdzie rowerowym - kl. VIa; 

- w piątek będą uczestniczyć w sportowej przerwie; 

- oraz klasy Va i VIb w XX Rajdzie Pieszym Pamięci Profesora 

Jóźwiaka. 

NAUKA PŁYWANIA 

A już dziś zapraszamy chętnych uczniów do nauki pływania 

na Krytej Pływali w Janowie Lubelskim. Tworzymy 2 grupy po 

15 osób. Będzie 5 wyjazdów w środy i piątki października i 

początku listopada. Odpłatność, za treningi pod okiem 

instruktora i przejazd - 145 zł od osoby. Zapisy w sekretariacie 

szkoły.   
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Wyniki sprawdzianu po szkole 
podstawowej w roku szk. 2015/2016 

 

• Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 
35 uczniów, w tym 1 w drugim terminie; 

• Średnia szkoły wyniosła 59%. 

język polski – 65% 

język angielski – 63% 

matematyka – 52% 

 

Od tego roku szkolnego nie będzie sprawdzianu po 
szkole podstawowej.  



17 

OGŁOSZENIA 
 • Składka na ubezpieczenie NNW 33zł. Ubezpieczenie 

grupowe uczniów, decyzją Zarządu Rady Rodziców, 
zostało podpisane z Towarzystwem Ubezpieczeniowym 
AXA. Chętnych do skorzystania z tej formy ubezpieczenia 
prosimy o uzupełnienie oświadczenia i ewentualne wpłaty 
do wychowawcy do 28 września.  

• Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców, w tym roku: 30zł 
pierwsze dziecko, 25zł drugie, 20zł kolejne. Taka jest 
propozycja Rady Rodziców.   

• Zapraszam do korzystania ze stołówki szkolnej.  
Nieobecność na obiedzie zgłaszamy najpóźniej rano (do 
godz.8) w dzień nieobecności dziecka.  
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Wprowadzamy dzienniki elektroniczne!  

Od 1 września w naszej szkole wprowadzone są, 
obok dzienników papierowych, dzienniki 

elektroniczne. Uczniowie i rodzice otrzymają do 
nich dostęp w drugim półroczu bieżącego roku 

szkolnego.  

W następnym roku szkolnym będą funkcjonowały 
tylko dzienniki elektroniczne.  
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Zmiany w Statucie! 

Od 1 września obowiązuje w naszej szkole zakaz 
używania telefonów i innych urządzeń 
multimedialnych w czasie zajęć i przerw 
międzylekcyjnych. Uczeń może mieć urządzenie 
w tornistrze, ale powinno być wyłączone i nie 
może go wyjmować. Dopuszcza się używanie 
przyniesionego sprzętu w celach edukacyjnych za 
zgodą nauczyciela.  
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Jak co roku – wybór klasowych  
rad rodziców 

Wybory prowadzi wychowawca klasy zgodnie  

 z Regulaminem Rady Rodziców. 

Wybraną osobę, do reprezentacji klasy w Radzie 

 Rodziców, zapraszam serdecznie  na spotkanie na 

 stołówce szkolnej.   
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Jesteście Państwo naszymi partnerami w realizacji 

celów statutowych szkoły.   Zarówno dla Was, jaki i dla 

nas, najważniejsze jest dziecko i jego wszechstronny 

rozwój. Zapraszam serdecznie do  współpracy w nowym 

roku szkolnym. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły, 

inicjatywy i sugestie. Razem stwórzmy najlepszą szkołę 

dla naszych dzieci.  

 

Zapraszam serdecznie na stronę internetową szkoły:  

www.spjozefow.hekko.pl   
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Życzę wszystkiego najlepszego 
w nowym roku szkolnym! 

Dziękuję za uwagę 


