
                       Biuletyn informacyjny 2021/2022 

Szanowni Rodzice, 

miniony rok szkolny udało się zakończyć w formie stacjonarnej. Latem dla najmłodszych zorganizowaliśmy półkolonie, 
dla starszych – obozy sportowe i językowy Euroweek. Uczniowie wracali uśmiechnięci i zadowoleni.  

Oby tak zostało na starcie i w trakcie całego roku szkolnego!   

Pragniemy zadbać o relacje rówieśnicze, odbudować zespoły klasowe. To bardzo ważne dla dzieci i całej szkolnej spo-
łeczności. Będziemy zachęcać do aktywności sportowej, stąd propozycje zajęć sportowych w ramach SKS, a także – 
wrześniowy bieg Erasmusa. 

Pełna lista proponowanych zajęć pozalekcyjnych ukaże się wkrótce na naszej stronie internetowej i przesłana zostanie 
Państwu z linkami do formularzy zapisów. 

W niniejszym biuletynie przeczytacie Państwo m.in. o organizacji pracy szkoły w nadchodzącym roku oraz podjętych 
w wakacje inwestycjach. 

 

„Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo” (Phil Bosmans) i takiego bogactwa życzę Nam 
Wszystkim. 

Udanego roku szkolnego! 

 
Dyrektor Szkoły 

Beata Łuczak - Wencel 

Kalendarium roku szkolnego 

Rozpoczęcie roku szkolnego   1 września (środa) 
Pożegnanie lata     20 – 24 września  
Szkolna Gra Terenowa HAKUN    2 października (sobota) 
Pasowanie na ucznia klasy 1   22 października (piątek)  
Wigilia przedszkolna    17 grudnia (piątek) 
Wigilia szkolna     22 grudnia (środa)  
Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia  
Ferie zimowe     17 - 28  stycznia 
Wiosenna przerwa świąteczna   14– 19 kwietnia 
Egzamin po klasie 8 sp    24 - 26 maja 
Piknik przedszkolny    28 maja (sobota) 
Piknik szkolny      4 czerwca (sobota) 
Dzień talentów     20 czerwca (poniedziałek) 
Zakończenie roku szkolnego   24 czerwca (piątek) 
Ferie letnie      27 czerwca – 31 sierpnia 
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Całoroczny terminarz zebrań z rodzicami: 

Klasy 0, 2   6 września, 15 listopada, 14 lutego, 16 maja, 

Klasy 1, 3   7 września, 16 listopada, 15 lutego, 17 maja,  

Klasy 4, 5, 7a/b  8 września, 17 listopada, 16 lutego, 18 maja, 

Klasy 6, 7c/d, 8  9 września, 18 listopada, 17 lutego, 19 maja.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Kalendarium roku szkolnego 

Inne ważne terminy:  

Podanie przewidywanych ocen na I półrocze      8 grudnia 

Wystawienie ocen na I półrocze       12 stycznia 

Rada klasyfikacyjna       13 stycznia 

Podanie przewidywanych ocen końcoworocznych  11 maja 

Wystawienie ocen końcoworocznych    14 czerwca  

Rada klasyfikacyjna       15 czerwca 

Dodatkowe proponowane dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów (do konsultacji z Radą Rodziców):  

12 listopada (piątek), 7 stycznia (piątek), 2 maja (poniedziałek), 17 czerwca (piątek) 

Indywidualne spotkania z rodzicami, tzw. Drzwi Otwarte:        21 października, 9 grudnia, 24 marca, 12 maja 

Organizacja pracy szkoły  

Zalecenia GIS,MZ i MEN dla szkół nie zmieniły się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obowiązują nadal: dezynfekcja, 
częste mycie rąk, wietrzenie sal lekcyjnych, maseczki w przestrzeniach wspólnych, gdzie nie da się zachować dystansu, 
ograniczenie dostępu do szkoły osobom postronnym, itp. 

Regulamin organizacji pracy szkoły znajdziecie Państwo na szkolnej stronie pod linkiem  

Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów przy wejściu do budynku, tak samo jak w minionym roku szkolnym, urucha-
miamy trzy wejścia, przydzielając je określonym klasom:  

 klasy 7a, 7b i 8 - wejście od strony parkingu  - budynek C  

 klasy 3a oraz kl. 4 - 6 i 7c, 7d – wejście głównym - budynek A (z dziedzińca) 

 klasy 0 - 2 oraz 3b - wchodzą wejściem bocznym - budynek B  
 (z dziedzińca, wejście ewakuacyjne obok gabinetu logopedy i psychologa). 

Po zakończeniu lekcji obowiązują już tylko dwa wyjścia, ponieważ część uczniów kończy zajęcia o godz. 14.00,  
a inni o 15.00: 

 klasy 7a, 7b i 8 wyjście do parkingu – budynek C  

 klasy 0-3, 4-6 i 7c, 7d - wyjściem główne- budynek  
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https://debinka.pl/uploads/regulaminy/Regulamin%20funkcjonowania%20szko%C5%82y%20w%20czasie%20pandemii.2021-22.pdf


                       Organizacja pracy szkoły  

Przydział sal poszczególnym klasom: 

Parter budynku (budynek B) 

klasa 0a – 128 

klasa 0b – 120 

klasa 1a - 119 

klasa 1b – 121 

klasa 2a - 114 

klasa 2b - 213 

klasa 2c - 115 

klasa 3b - 118 

klasa 3c - 129  

Piętro budynku  - 

lewe skrzydło 

(budynek C) 

klasa 8a – 219 

klasa 8b – 225 

klasa 8c – 227 

klasa 8d - 221 

klasa 7a – 220 

klasa 7b – 226  

Piętro budynku  - prawe skrzydło 

(budynek A) 

 

Przydział szatni: 

• klasy 0a, 0b, 1a, 1b - wieszaczki przy salach lekcyjnych 

• klasy 2a, 2b, 2c, 3c - szatnia przy świetlicy 

• klasa 3b  - szafki na korytarzu budynku A 

• klasy 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, - szafki na piętrze budynku A 

• klasy 6a, 6b, 7c, 7d- szatnia w piwnicy budynku A 

•klasa 7a, 7b - szafki w holu szkoły -  budynek A 

•klasa 8a- szafki w łączniku - budynek A/C 

•klasy 8b, 8c  - szafki na korytarzu - budynek C 

• klasa 8d - szafki na piętrze - budynek C 

Opieka nad uczniami w szkole: 
 
Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach 7.30 – 17.00. O szczegółach mówi:  
Regulamin przebywania na terenie szkoły  

klasa 3a - 202 

klasa 4a - 210 

klasa 4b - 211 

klasa 5a – 208 

klasa 5b - 209 

klasa 6a – 206 

klasa 6b - 207 

klasa 7c - 214 

klasa 7d - 204  

Wychowawcy wspomagający w klasach edukacji  
wczesnoszkolnej 

Najmłodsi wymagają wszechstronnej opieki, w przed-
szkolu najważniejsza jest dla nich „ciocia”, a w szkole – 
wychowawczyni. Wychowawca wspomagający to oso-
ba, której 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). 
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https://debinka.pl/uploads/regulaminy/Regulamin%20przebywania%20na%20terenie%20szko%C5%82y.pdf


Kontynuacja projektów dydaktycznych i wychowawczych 

Izabela Krupnik - psycholog: 

zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej – tzw. psychoedukacja dla kl. 1a, 2c, 0a 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d 

lekcje wychowawcze/opieka PP: 5a, 5b, 7b, 7c, 8a 

Adelinde Luyken - pedagog: 

zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej – tzw. psychoedukacja dla kl. 3a, 3b, 3c, 1b 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. 4a, 4b, 8a, 8b, 8c, 8d 

lekcje wychowawcze/opieka PP: klasy 4a, 4b, 8b, 8c 

Marta Klancko-Woźnica: 

zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej – tzw. psychoedukacja dla kl. 2a, 2b, 0b 

lekcje wychowawcze/opieka PP: klasy 6a, 6b, 7a, 7d, 8d 

Paulina Lauda - pedagog: 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl. 2a, 2b, 2c, 5a, 5b 

                     Opieka Pedagogiczno-Psychologiczna 

Kontynuujemy priorytety dydaktyczne i wychowawcze, które były głównym kierunkiem naszych działań w roku 
szkolnym 2020/2021. Czas pandemii ograniczył część naszych działań, dlatego pragniemy je zrealizować wspól-
nie z uczniami w tym roku. 

                     Nowi Nauczyciele w Szkole 

Serdecznie witamy w naszym gronie nowych nauczycieli: 

Panią Annę Nowak - nauczycielkę języka angielskiego, 

Panią Paulinę Laudę – pedagoga, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynię klasy 2b, 

Panią Ewę Szostak – opiekunkę w świetlicy, z wykształcenia nauczycielkę języka rosyjskiego,  

Panią Agnieszkę Remus - opiekunkę w świetlicy, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. 

Priorytet dydaktyczny „Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy”, którego 
celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczo-
ści, kompetencji obywatelskich, wielojęzyczności, a także - kompetencji 
cyfrowych, osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. 

Metoda realizacji to wprowadzenie do programu nauczania elementów 
przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie postaw 
przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności społecznej, aktywności go-
spodarczej. 
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Priorytet dydaktyczny “Euritage ID”, którego celem jest rozwijanie kompe-
tencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencji 
obywatelskich, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych,  osobistych, spo-
łecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. 

Metoda realizacji to wprowadzenie do materiału nauczania zagadnień z za-
kresu regionalistyki (muzyka, taniec, sztuka, kulinaria, architektura, tradycje), 
ponadto - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur 
poprzez ich poznawanie i upowszechnianie wiedzy na ten temat. 

Priorytet wychowawczy “Dbamy o to, co mamy” – tutaj naszym celem 
będzie rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich. 
W tym roku dodatkowo poszerzamy spektrum naszych zainteresowań o 
dobrostan psychiczny i fizyczny oraz potrzebę dbania o zasoby i środo-
wisko naturalne w ujęciu globalnym.  

Postaramy się uświadamiać uczniom, poprzez różnego rodzaju działania wychowawcze, jak ważna jest empatia 
w  relacji z innymi ludźmi (a także z samym sobą) oraz budowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i współ-
pracy. Będziemy rozwijać wrażliwości uczniów w kontekście poszanowania własności - nie tylko swojej, ale także 
wspólnej czy cudzej. Ważnym elementem pozostanie także zwracanie uwagi na zachowanie porządku we wszyst-
kich jego aspektach.  

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE KLAS ÓSMYCH I WYBORY NOWYCH SZKOŁ PRZEZ NASZYCH ABSOLWENTÓW 

Wyniki klas 8 SP  DĘBINKA Wielkopolska kraj 

Język polski 80,31% 58%  60%  

Matematyka 83,09% 45%  47%  

Język angielski 95,63% 63%  66%  

Uczniowie przez większą cześć roku pracowali zdalnie, napisali 4 egzaminy próbne i oprócz cotygodniowych zajęć 
online przygotowujących do egzaminu, mieli kilka spotkań roboczych w formie stacjonarnej w szkole. Dzięki ogrom-
nej pracy oraz determinacji nauczycieli i samych uczniów, wielu naszych absolwentów uzyskało bardzo wysokie 
wyniki egzaminacyjne, a średni wynik szkoły daje nam poczucie satysfakcji i dumy. 

Ponadto, część uczniów pracowała wiele miesięcy na zajęciach indywidualnych, by przygotować się do olimpiad 
przedmiotowych, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, a kilkunastu z nich osiągnęło tytuł laureata lub finalisty. 

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!:-) 

W roku szkolnym 2020/2021 Dębinkę ukończyło 35 
absolwentów. Spośród nich, 22 osoby trafiły do szkół 
i klas pierwszego wyboru. Największym zainteresowa-
niem cieszyły: I LO im. Karola Marcinkowskiego, II LO  
i III LO. Te licea wybrała największa grupa uczniów. 

Wszystkim życzymy powodzenia w nowych szkołach, 
sukcesów w nauce, rozwijania pasji i wielu dobrych 
przyjaciół! 
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                     Wakacyjne Remonty i Zakupy Sprzętu Szkolnego 

Letnie wakacje to czas, kiedy przeprowadzamy w szkole potrzebne modernizacje, wymieniamy zużyte sprzęty i do-
posażamy pracownie przedmiotowe. 

Tym razem: dwie sale  lekcyjne (210 oraz 226 ) wzbogaciły się o ekrany interaktywne Smart 75cali wraz z nowy-
mi  komputerami. W sali nr 219 wymieniono stary komputer na nowy.  

Dokupiliśmy meble do klas lekcyjnych, m. in. przeszklone witryny do pracowni fizycznej oraz biologicznej, dzięki 
nim pomoce dydaktyczne będą lepiej wyeksponowane i dostępne dla uczniów. 

Prawie we wszystkich klasach są już krzesła Entelo, zapewniające ergonomiczną pozycję ciała podczas siedzenia, 
zakupiliśmy je do szkolnej świetlicy i pracowni plastycznej. 

Na boisku szkolnym znalazły się nowe betonowe ławki okalające dąb posadzony w maju tego roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejną dużą inwestycją jest rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej budynku szkoły o agregaty chłodzą-
ce.  Powinno to poprawić komfort przebywania w salach lekcyjnych podczas upałów. Uruchomienie chłodzenia 
pomieszczeń odbędzie się wiosną 2022 roku  

Największa inwestycja, którą rozpoczęliśmy latem, doty-
czy wymiany nawierzchni na boisku do piłki nożnej. Jest 
to konieczność, ponieważ stara nie tylko była bardzo 
zużyta, ale poprzez wypukłości od przerośniętych korze-
ni brzóz stawała się w użytkowaniu mało bezpieczna dla 
uczniów. Zakończenie prac  i udostępnienie boiska jest 
przewidziane na koniec września (niestety na wszelkie 
zamówione materiały w tej chwili długo się czeka). 
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