
     

 

 

     Rozkład godzin lekcyjnych      Rozkład skróconych godzin lekcyjnych 
 

 

 

 

 

 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Polskich Odkrywców 

ul. Niedziałkowskiego 10 

67-200 Głogów 

 
 

Tel./fax.: (076) 835 69 21 

Strona internetowa szkoły:   www.sp9.glogow.pl 

E - mail szkoły - sekretariat: zs4@www.glogow.pl lub sp9@www.glogow.pl 
Wizualizacja szkoły – „Panorama” na naszej stronie internetowej  

 

Dyrektor szkoły - mgr Barbara Markowska - Oling (dyr4444@op.pl) 

Wicedyrektor szkoły - mgr Sławomir Olejnik  (solejnikg4@wp.pl) 

Pedagog szkolny - mgr Barbara Dyba  

Sekretariat szkoły czynny w godz. 7.30 - 15.30 

Świetlica od poniedziałku do piątku czynna w godz. 6.00 - 16.30  

Obiady wydawane w stołówce: dla klas 1 zupa o godz. 11.30; drugie danie o godz. 12.45.    

              Dla pozostałych klas o godz. 12.25 - 12.40 i 13.25 - 13.45.  Cena 3,5 zł za obiad 

 
Gabinet pielęgniarski:                            Biblioteka:                                   Pedagog 

 
Poniedziałek   Poniedziałek 745- 1415  Poniedziałek 1030- 1500 

Wtorek 730- 1130  Wtorek 745- 1315  Wtorek 1000- 1400 

Środa   Środa 830- 1530  Środa 800- 1400 

Czwartek   Czwartek 745- 1315  Czwartek 800- 1300 

Piątek   Piątek 745- 1230  Piątek 930- 1315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mamy  58 finalistów 

i 32 laureatów Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego  

,,zDolny Ślązak Gimnazjalista”. 

2. Bierzemy udział                           

w ogólnopolskim projekcie  

"Czas na zdrowie" zakończonym 

"Rodzinnym Festynem Zdrowia". 

3. Posiadamy certyfikaty 

 „Szkoły przyjaznej środowisku” 

„Szkoły dbającej  

o bezpieczeństwo”, 

„Innowacyjnej szkoły”, 

„Szkoły Odkrywców Talentów” 

,,Szkoły z klasą”. 

4. Podejmujemy działania  

w kierunku pozyskiwania funduszy 

unijnych. Bierzemy udział w różnych 

akcjach miejskich, powiatowych,         

krajowych i zagranicznych np. 

Asystentura Comeniusa  

(język angielski) . 

5. W szkole prężnie działa Samorząd 

Uczniowski i wolontariat  oraz 

funkcjonuje Klub Przyjaciół Wojska.  

 

6.  Szkoła posiada bardzo dobrą 

bazę komputerową i internetową, 

jak również ma dobrze 

rozbudowany monitoring wizyjny. 

7. Szkoła posiada wyposażoną 

pracownię kulinarną, w której 

realizowany jest autorski program 

„Od kuchni do salonu”. 

8.  Szkoła wzięła udział w 

projekcie "Twoje 5 minut" 

Fundacji KGHM Polska Miedź 

S.A. dotyczącym pierwszej 

pomocy w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia. 

9. Jesteśmy organizatorami 

Powiatowych Konkursów:  
Informatycznego, literackiego „Oda 

do radości”, Bowlingowego oraz 

Pomocy Przedmedycznej i EDB.   

10.  Co roku uczniowie szkoły osiągają 

dobre wyniki na egzaminie 
gimnazjalnym, wielu z nich zdobywa 

tytuły laureatów w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych              

i sportowych. 

11. Zostaliśmy uhonorowani Krzyżem 

„Za zasługi dla Związków  

Kombatantów  RP i Byłych Więźniów 

Politycznych” oraz otrzymaliśmy  

złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci 

Narodowej”. 

12. Zapewniamy bardzo dobrą opiekę 

pedagogiczną. W szkole panuje 

przyjazna atmosfera i zapewniony jest 

wysoki poziom bezpieczeństwa. 

 

1 8.00 - 8.45 5 11.40 - 12.25 

2 8.55 - 9.40 6 12.40 - 13.25 

3 9.50 - 10.35 7 13.35 - 14.20 

4 10.45 - 11.30 8 14.25 - 15.10  

1 8.00 - 8.30 5 10.20 - 10.50 

2 8.35 - 9.05 6 10.55 - 11.25 

3 9.10 - 9.40 7 11.40 - 12.10 

4 9.45 - 10.15 8 12.15 - 12.45  

 Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 życzę Uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 9  im. Polskich Odkrywców w Głogowie wytrwałości, 
wielu sukcesów w nauce, a także prawdziwej radości czerpanej ze zgłębiania 
tajników wiedzy. 
 Mam nadzieję, Drodzy Uczniowie, że zdobywana wiedza 
i umiejętności pomogą Wam zrozumieć rzeczywistość, znaleźć w niej swoje 
godne miejsce oraz realizować nawet najśmielsze marzenia o własnej 
przyszłości.  
 Rodzicom życzę wielu znaczących osiągnięć w pracy zawodowej, 
a także satysfakcji z sukcesów dzieci. 

Dyrektor Szkoły 
  

Barbara Markowska - Oling 

rok szkolny 

2017/2018 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO Cegiełka 

mailto:zs4@www.glogow.pl
mailto:sp9@www.glogow.pl


Termin Dzień Wydarzenie 

Do 12 

stycznia 
Piątek  Wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I semestr 

12 stycznia Piątek  Koniec I semestru 

Do 29 

stycznia 
Piątek 

 Składanie podań o egzaminy sprawdzające  

 i klasyfikacyjne (w sekretariacie szkoły) 

30 stycznia Wtorek  Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne 

29 stycznia Poniedziałek 
 Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  zatwierdzenie 

 wyników klasyfikacji  za I semestr 

18,19,20 

kwietnia 

Środa, 

Czwartek, 

Piątek 

 Egzamin gimnazjalny klas 3 . 

 Próbny egzamin gimnazjalny klas 2. 

Do 13 

czerwca 
Środa 

 Wystawienie stopni/ocen klasyfikacyjnych za  

 rok szkolny 

13 czerwca Środa  
 Składanie podań o egzaminy sprawdzające  

 i klasyfikacyjne (w sekretariacie szkoły) 

18  czerwca Poniedziałek  Egzaminy sprawdzające 

19 czerwca Wtorek 
 Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie 

 wyników klasyfikacji,  za rok szkolny 

22 czerwca Piątek  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

18 września Zebranie ogólne 

18-22 

września 

Spotkania indywidualne wychowawcy z rodzicami uczniów 

wszystkich klas  

23 

października 
Zebranie ogólne 

11 grudnia 

Zebranie z rodzicami uczniów zagrożonych stopniem 

niedostatecznym z przedmiotów oraz  

wskazanych przez wychowawcę klasy 

5 luty Zebranie ogólne - podsumowanie I semestru 

9 kwietnia Zebranie ogólne 

14 maja Zebranie ogólne 
   

               DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W SZKOLE 
 

   a) zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i wspierające, 

   b) zajęcia rekreacyjne na basenie, 

   c) koła przedmiotowe, zainteresowań, 

   d) zajęcia sportowe, 

   e) zajęcia warsztatowe, realizacja projektów, 

   f) konsultacje dla uczniów, 

   g) zajęcia logopedyczne dla uczniów klas pierwszych.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DNI WOLNE 

     1.11.2017  - Wszystkich Świętych  - środa 

     23.12.2017 - 31.12.2017 - zimowa przerwa świąteczna 

     15.01.2018  do 28.01.2018 - ferie zimowe 

     29.03.2018 do 3.04.2018 - wiosenna przerwa świąteczna 

     1.05.2018 - 3.05.2018 - wtorek, czwartek 

     31.05.2018 - Boże Ciało - czwartek 

     23.06.2018 - 2.09.2018 - wakacje 

Planowane dni wolne od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych 

Planowane dni, w których 

odbędą się lekcje skrócone 
 13 października - piątek 

 2 listopada - czwartek 

 18, 19, 20  kwietnia - dni egzaminu 

gimnazjalnego 

 2 maja - środa 

 4 maja - piątek 

 1 czerwca - piątek 

  

 

 22 grudnia - Wigilia klasowa 

 Rekolekcje Wielkopostne 

 Szkolny Dzień Dziecka  

 Dzień otwarty szkoły 

 

 

KONSULTACJE rodziców z nauczycielami przedmiotów  

w poniedziałki od godz. 17.30 do 18.30  

23 października, 11 grudnia, 9 kwietnia, 14 maja. 

ZEBRANIA RODZICÓW z wychowawcami klas  

 w poniedziałki o godz. 17.00 

ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

w stołówce szkolnej po otrzymaniu informacji od przewodniczącego. 

 

 W szkole obowiązuje strój  

określony przepisami wewnątrzszkolnymi. 

W dniach rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego, apeli              z 

okazji świąt państwowych: 3 maja i 11 listopada,  

egzaminu próbnego i egzaminu gimnazjalnego  

obowiązuje STRÓJ GALOWY. 


