
                       Biuletyn informacyjny 2020/2021 
Drodzy Rodzice, 

czas lockdown’u, choć dziwny i trudny, a z pewnością dla wielu - pełen trosk, mam nadzieję, że był także czasem “odkryć”. 

Może udało się dzięki pobytowi w domu być bliżej siebie, odkryć nowe aktywności, zmienić nawyki, być może komuś udało się tak-

że zrobić coś, na co nigdy nie miał czasu. 

W szkole poradziliśmy się sobie z nauczaniem zdalnym, poznaliśmy nowe narzędzia i odkryliśmy, że możemy komunikować się 

szybko i sprawnie bez wychodzenia z domu. Uczniowie zrealizowali ze swoimi nauczycielami wiele ciekawych projektów w różnej 

formie, co mieliśmy okazję obserwować między innymi na szkolnym  facebooku. W  niektóre z nich byliście zaangażowani także Wy 

- Rodzice, za co bardzo dziękuję. 

To, czego się nauczyliśmy, zostanie już z nami. Te  narzędzia bowiem (a będziemy się  jeszcze doskonalić) wykorzystamy także w 

pracy stacjonarnej. 

Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, dlatego cieszę się, że wreszcie mogę otworzyć szkołę dla uczniów i nie mogę się 

doczekać, tak jak Wszyscy nauczyciele, spotkań z nimi i rozmowy.  

Nie będzie tak samo jak dawniej, musimy - dla bezpieczeństwa - zastosować wiele ograniczeń, ale najważniejsze, że wreszcie może-

my się spotkać, być razem, a to szczególnie ważne dla kontaktów i relacji rówieśniczych. 

O tym, co zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym, przeczytacie Państwo poniżej. 

Życzę dużo zdrowia, cierpliwości, dobrej współpracy i uśmiechu. 

Dyrektor Szkoły 
Beata Łuczak - Wencel 

Kalendarium roku szkolnego 

Rozpoczęcie roku szkolnego        1 września  
Pożegnanie lata          21 – 25 września  
Szkolna Gra Terenowa HAKUN         3 października 
Pasowanie na ucznia klasy 1        23 października  
Wigilia przedszkolna          18 grudnia 
Wigilia szkolna          22 grudnia  
Zimowa przerwa świąteczna        23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe           15 - 28  lutego 
Półkolonie zimowe          15-19 lutego 
Wiosenna przerwa świąteczna        1 - 6 kwietnia 
Egzamin po klasie 8 sp         25 - 27 maja 
Zielone szkoły          31 maja - 2 czerwca 
Piknik przedszkolny          29 maja 
Piknik szkolny           12 czerwca  
Dzień talentów          21 czerwca 
Zakończenie roku szkolnego        25 czerwca  
Ferie letnie           28 czerwca – 31 sierpnia 



Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla 
uczniów: 4 czerwca  
 
Drzwi otwarte:  

Drzwi otwarte z wychowawcą:  
w tygodniach 14-18 i 21-25 września 
 
Drzwi otwarte z nauczycielami:  
22 października, 17 grudnia, 25 marca, 13 maja 

 
 
Całoroczny terminarz zebrań z rodzicami: 

 
Klasy 0, 1, 2, 3     7.09 
Klasy 4, 5, 6    8.09 
Klasy 7, 8    9.09  
 
Klasy 0, 1, 2, 3     16.11 
Klasy 4, 5, 6    17.11 
Klasy 7, 8    18.11 
 
Klasy 0, 1, 2, 3     2.02 
Klasy 4, 5, 6    3.02 
Klasy 7, 8    4.02  
 
Klasy 0, 1, 2, 3     17.05 
Klasy 4, 5, 6    18.05 
Klasy 7, 8    19.05 
 
 

Kalendarium roku szkolnego Inne ważne terminy:  

Podanie przewidywanych ocen  
na I półrocze                  11 stycznia 
 
Wystawienie ocen na I półrocze              10 lutego 
 
Podanie przewidywanych  
ocen końcowych                        12 maja 
 
Wystawienie ocen końcowych                16 czerwca  

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII  

Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach będzie 

możliwa pełna realizacja naszych zamierzeń niezależnie od 

formy, w jakiej przyjdzie nam pracować (stacjonarnej, zdal-

nej czy hybrydowej). Liczymy na Państwa wsparcie i współ-

pracę niezależnie od rozwoju sytuacji.  

Dziękujemy jednocześnie za wszystkie uwagi, które pozwoli-

ły nam na bieżąco zmieniać i doskonalić system pracy po-

między marcem a czerwcem oraz przygotować się do rozpo-

częcia nauki we wrześniu.  

Poniżej publikujemy linki, pod którymi znajdziecie Państwo 

informacje o zasadach funkcjonowania szkoły w okresie 

pandemii: 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii 

Aneks do regulaminu świetlicy 

https://debinka.pl/uploads/regulaminy/Regulamin%20funkcjonowania%20szko%C5%82y%20w%20czasie%20pandemii.pdf
https://debinka.pl/uploads/regulaminy/Aneks%20do%20regulaminu%20%C5%9Bwietlicy.pdf


                       Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii 

Przydział sal poszczególnym klasom: 

Parter budynku (budynek B) 

klasa 0a – 119 

klasa 0b – 121 

klasa 1a - 114 

klasa 1b – 113 

klasa 1c - 115 

klasa 2a - 120 

klasa 2b - 118 

klasa 2c - 129 

klasa 3a - 128 

klasa 3a - 121 

Piętro budynku  - lewe skrzydło 

(budynek C) 

klasa 7a – 219 

klasa 7b – 225 

klasa 7c – 227 

klasa 7d - 221 

klasa 8a – 226 

klasa 8b – 220 

Piętro budynku  - prawe skrzydło 

(budynek A) 

 

klasa 3b - 211 

klasa 4a – 208 

klasa 4b - 209 

klasa 5a – 206 

klasa 5b - 207 

klasa 6a - 202 

klasa 6b – 210 

klasa 6c – 214 

Klasa 6d – 204 

Przydział szatni: 

 klasy 0a, 0b, 2a, 2b: wieszaki przy salach lekcyjnych w budynku B, 

 klasy 1a, 1b, 1c, 2c: szatnia przy świetlicy, 

 klasa 3a – szafki na korytarzu  w budynku A, 

 klasy 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,  – szafki na piętrze w budynku A, 

 klasy 6a, 6b, 6c, 6d– szatnia w piwnicy w budynku A, 

 klasy 7a, 7b– szafki w holu szkoły w budynku A, 

 klasa 7c– szafki w łączniku budynku A/B, 

 klasa 7d – szafki w pomieszczeniu nr 217 na piętrze budynku C),  

 klasy 8a, 8b – szafki na parterze w budynku C  

Opieka nad uczniami w szkole: 

rano:                   uczniowie kl. 4-8 po przyjściu do szkoły, udają się do swoich sal lekcyjnych     

                             (nauczyciele dyżurują na korytarzach) 

                             uczniowie kl. 0-3 przebywają w BAWIALNI, sala 103 

 

po południu:     uczniowie kl. 0-1 przebywają w BAWIALNI, sala 103 

          uczniowie kl. 2-3 przebywają w sali plastycznej, sala 111 

     uczniowie kl. 4-6 – w sali 206 w budynku A (piętro) 

                             uczniowie kl. 7-8 w Sali 220 w budynku C (piętro) 

 

Czynne będzie także boisko i plac zabaw. 

boisko:    

1. nauczyciel - godz. 14.10-16.10 

2. nauczyciel - godz. 14.20-16.20 



Kontynuowane i nowe projekty edukacyjne  

 

Tak jak w latach ubiegłych, do klas edukacji wczesnoszkolnej (0-3) oprócz wychowawców przydzielamy także nauczycieli wspo-
magających. Ich zadaniem jest zastępowanie wychowawcy w czasie jego nieobecności, a także wspieranie go w organizacji 
i opiece nad uczniami w czasie różnych klasowych przedsięwzięć (w tym wycieczek). W tym roku szkolnym będą to:  

                     Wychowawcy wspomagający w edukacji wczesnoszkolnej 

Kontynuujemy realizację rozpoczętych we wrześniu 2019  dwóch projektów międzynarodowych z programu Erasmus+.   

Pierwszy z nich, zatytułowany “Euritage ID”, odwołuje się do społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kul-

turowego jako źródła naszej identyfikacji (Europe + heritage + identification = Euritage ID). Głównym celem projektu jest wymia-

na dobrych praktyk związanych z edukacją skoncentrowaną wokół europejskiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego. Dzię-

ki udziałowi w projekcie uczniowie odkrywają swoje dziedzictwo regionalne, a poprzez kontakt z przedstawicielami odległych 

regionów i ich kulturą, kształtujemy postawy tolerancji i szacunku wobec dorobku innych ludzi. W podejmowanych działaniach 

poszukujemy też wspólnego - ponadregionalnego - dziedzictwa kulturowego, którego częścią jest każdy Europejczyk. 

Współpracę podejmujemy z czterema szkołami: IES Costa del Sol z Torremolinos (Hiszpania), ICA 

2 oraz ICA 3 z Asyżu (Włochy) oraz Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi” 

z Jass (Rumunia). 

Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu pandemii udało się nam wykonać większość zadań 

przewidzianych na miniony rok. Do skutku doszła także pierwsza krótkoterminowa wymiana grup 

uczniów, której gospodarzem była szkoła ICA 2 z Asyżu.  

Najważniejsze aktywności przewidziane na bieżący rok szkolny to podsumowanie pracy nad wielkopolską muzyką i tańcem, roz-

poczęcie badań nad regionalną literaturą, tradycjami i dziedzictwem historycznym oraz tworzenie regionalnej książki kucharskiej. 

Każde z zadań wiąże się z organizacją spotkań z lokalnymi twórcami, nagrywaniem podcastów i tutoriali oraz przygotowywaniem 

materiałów do publikacji wieńczącej projekt (książki tematyczne). W tym roku chcielibyśmy również przygotować film prezentu-

jący nasz region w formie wideoklipu.  

Klasa      Wychowawca             Wychowawca wspomagający 

0a Marta Krzewińska Izabela Zawartowska 

0b Karolina Mikuła Anna Janczewska 

1a Justyna Nowaczyk Marta Klancko 

1b Paulina Jakubowicz Hubert Brychcy 

1c Katarzyna Błażek Tadeusz Pietrulewicz 

2a Ewa Korcz Justyna Kosin 

2b Agnieszka Marszałkiewicz Judyta Dybikowska 

2c Beata Chudziak Bogna Stabno 

3a Dagmara Więcek Natalia Pietrzak 

3b Ewa Nawrocka Karol Napieralski 

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych nauczycieli:  

Panią Annę Janczewską - opiekunkę świetlicy szkolnej, 

Panią Katarzynę Błażek - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynię klasy 1c, 

Panią Katarzynę Kwiatkowską - nauczycielkę biologii. 



Projekt "Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy" jest skoncentrowany na wymianie przykładów 

dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy szkołami partnerskimi oraz rozwijanie kompetencji 

miękkich i umiejętności podstawowych uczniów, a także kwalifikacji zawodowych nauczycieli. 

W ramach zaplanowanych działań wprowadzamy do szkoły elementy ekonomii oraz kształtujemy 

postawy przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności społecznej i gospodarczej. Uczymy także 

umiejętności planowania i zarządzania czasem. 

Naszymi partnerami w tym projekcie są: Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu z Nasaud (Rumunia), Gymnasio Agrias Volou 

z Agrii (Grecja), Istituto Comprensivo F.D'Amico z Rosolini (Włochy) i Escola el Cim SCCL z Terrassy (Hiszpania).  

W ubiegłym roku byliśmy gospodarzami pierwszej wymiany grup uczniów, a dzięki wsparciu rodziców i przyjaciół szkoły prze-

prowadziliśmy z powodzeniem ogromny panel warsztatowy dla naszych gości.  

W rozpoczynającym się roku szkolnym planujemy zakończyć prace nad projektem uczniowskim “ Mój pierwszy biznes” i roz-

począć projekt “Aktywni lokalnie”. Zajmiemy się także poszukiwaniem i kreowaniem gier, które mogą być pomocne w nau-

czaniu i wychowaniu do przedsiębiorczości. Będziemy organizować spotkania z ludźmi, którzy na bazie swoich pasji zbudo-

wali biznes oraz zaczniemy zbierać materiały dydaktyczne do publikacji.  

Kolejne wymiany międzynarodowe w obu projektach będą organizowane w miarę możliwości, zależnie od aktualnego stanu 

zagrożenia epidemicznego i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Informacje o działaniach w projektach publikujemy sukcesywnie w zakładkach na szkolnej stronie internetowej, profilach 

Facebook (EUID, ACE) oraz eTwinning.  

Kolejnym projektem grantowym realizowanym w szkole, tym razem we współpracy z Aquanet Poznań S.A. jest działanie zatytu-

łowane “Międzypokoleniowe poruszenie – dla dóbr Ziemi zabezpieczenie”. 

Pragniemy, by uczniowie Dębinki już od najmłodszych lat wzrastali w świadomości, 

że zasoby Ziemi są darem, nie są niezniszczalne i możemy, a nawet powinniśmy prze-

ciwdziałać degradacji środowiska. 

Projekt rozpoczął się w styczniu. Przed przejściem w zdalny system pracy odbył się 

konkurs na logotyp. W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na przygotowaniach bazy 

do dalszej pracy:   z pozyskanych funduszy na rzecz realizacji projektu, zakupiono 

sprzęt laboratoryjny, mierniki pomiarowe i odczynniki chemiczne. 

Przed nami kolejny rok szkolny, w czasie którego będziemy kontynuować działania zawarte w programie i kształtować postawy, 

mające na celu wyrobienie wśród uczniów gotowości do podejmowania aktywności i zaangażowania innych na rzecz ochrony 

zasobów Ziemi. Mamy nadzieję, że będzie możliwe przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zajęć warsztatowych i laborato-

ryjnych.  

W tym roku szkolnym rozpoczniemy także, we współpracy z firmą Kwartz, realizację projektu dotyczącego zagadnień związanych 

z energią odnawialną pt. „Dębinka pełna energii”. 

Głównym celem naszych działań będzie zwiększenie poziomu świadomości uczniów w zakresie efektywności energetycznej, wy-

korzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły 

zrealizują wiele ciekawych scenariuszy i projektów interdyscyplinarnych na różnych lekcjach. Niektóre z nich będą miały możli-

wość tworzyć samodzielnie. Odbędą się warsztaty, konkursy, wystawy oraz debaty promujące odnawialne źródła energii. Poru-

szać będziemy m.in. takie zagadnienia jak: . "Energia a środowisko"," Energia słoneczna i geotermalna" , "Energia wody", „Gaz z 

łupków” ,"Energia wiatru", "Energia z biomasy – zielony transport" , "Ekologiczny dom – energia w domu", "Jak zmniejszać emi-

sję dwutlenku węgla ?", „Energia na talerzu”, „ Jak świadomie konsumować energię”,  "Współczesne problemy energetyczne".  

https://debinka.pl/projekty-erasmus.html
https://www.facebook.com/EuroHeritage-ID-112035953503210/
https://www.facebook.com/Active-creative-enterprising-104424100941425/
https://kwartz.pl/


Wyniki klas 8 SP  DĘBINKA Poznań Wielkopolska kraj 

Język polski 83% 64%  57%  59%  

Matematyka 80% 54%  44%  46%  

Język angielski 92% 64%  52%  54%  

Język hiszpański 100% 68% 66% 66% 

                     Priorytety dydaktyczne i wychowawcze 

W związku z realizacją projektów Erasmus+, wiele działań 

dydaktycznych w naszej szkole wiąże się z ich tematyką, stąd 

również nasze priorytety edukacyjne zostały zaplanowane 

na dwa lata.  

Priorytet dydaktyczny “Euritage ID” jest skoncentrowany na 

kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie świado-

mości i ekspresji kulturalnej, ale także kompetencji obywa-

telskich, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, osobi-

stych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.  

Priorytet “Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy” rozwija 

kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości, rozu-

mianej min. jako aktywność na wielu polach i zdolność do 

podejmowania wyzwań. Podobnie jak Euritage ID wspiera 

kształcenie kompetencji obywatelskich wielojęzyczności, 

kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakre-

sie umiejętności uczenia się.  

Podejmowane działania w ramach wszystkich przedmiotów 

i na wszystkich poziomach nauczania są związane z kształto-

waniem umiejętności komunikacyjnych, w tym komunikacji 

w języku ojczystym oraz językach obcych. Ważnym elemen-

tem jest także rozwijanie praktycznych i pożytecznych umie-

jętności uczniów w sferze cyfrowej. Duży nacisk kładziemy 

na samodzielność i aktywność uczniów. 

Podobnie jak w przypadku priory-

tetów edukacyjnych, również nasz 

ubiegłoroczny priorytet wycho-

wawczy pragniemy kontynuować 

i w tym roku szkolnym. Zdajemy 

sobie sprawę, że wychowanie, a w 

tym także - kształtowanie pozy-

tywnych nawyków i przyzwycza-

jeń to długotrwały proces.  

Chcemy, by nasi uczniowie nauczyli się, że wspólne to nie zna-

czy niczyje. Zamierzamy urzeczywistniać tezę, że społeczeń-

stwo obywatelskie i istniejące poczucie wspólnoty może prze-

jawiać się także w dbałości o środowisko - które jak pisaliśmy 

wyżej - jest DAREM. 

Podejmowane przez nas działania mają na celu uświadomienie 

uczniom, jak ważnym aspektem życia w społeczności jest po-

szanowanie własności - nie tylko własnej, ale przede wszystkim 

wspólnej i cudzej.  

Priorytet wychowawczy - Dbamy o to, co mamy 

                     Egzaminy zewnętrzne 2020 i losy absolwentów 

Dziękujemy nauczycielom za ich zaangażowanie i wytężoną pracę z ósmoklasistami. 

Gratulujemy doskonałych wyników wszystkim absolwentom i ich nauczycielom!  

Jesteśmy także dumni z uczniów, którzy odnieśli sukcesy w ubiegłorocznych konkursach przedmiotowych i sportowych. 

Jesteśmy dumni  ze wszystkich – nie tylko z tych spektakularnych - postępów naszych podopiecznych. Ważnym jest, by się rozwi-
jać, a rywalizować przede wszystkim  z samym sobą, tj. porównywać swe rezultaty z wynikami uzyskanymi wczoraj – jak mówi 
misja szkoły. 

W roku szkolnym 2019/2020 naszą szkołę ukończyło 31 osób. Większość - aż 28 osób zostało przyjętych do szkół pierwszego wy-

boru. Wybierali w tym roku następujące szkoły:  

I LO im. Karola Marcinkowskiego (5 osób), LO im. Marii Magdaleny, II LO i VIII LO (po 4 osoby) oraz XXXVIII LO (3 osoby). Pozostali 

uczniowie wybrali między innymi III LO, IV LO, V LO,  XIV LO, Liceum Mistrzostwa Sportowego, Publiczne LO im. Romka Strzałkow-

skiego, LO “Da Vinci”, LO im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, a także szkoły techniczne: Technikum Budowlane, Technikum 

Łączności, Technikum Komunikacji. W kilku przypadkach wiemy, że nasi absolwenci planują przeniesienie do innych szkół w tym 

jedna osoba wyjazd do Wielkiej Brytanii. 

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w ich dalszej drodze edukacyjnej, a potem zawodowej. 

Beata Łuczak – Wencel 

Justyna Kmiecik 

Adam Bech 

https://debinka.pl/sukcesy-uczniow.html



