
Spotkanie z rodzicami uczniów 
rozpoczynających naukę 
w Szkole Podstawowej nr 198 
z oddziałami sportowymi 
w Łodzi

28 czerwca 2022 r.



Porządek 
spotkania

1. Powitanie

2. Przedstawienie kadry szkoły

3. Przedstawienie założeń organizacyjnych Szkoły 
w r. szk. 2022/2023

4. Przedstawienie założeń organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki



Organizacja r. szk. 2022/2023
Liczba oddziałów
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Kadra
Pan Janusz Brzozowski – dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcący nr 1 (p. 27)

Pani Ewa Wachowicz – zastępca dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 (p. 53)

Pani Hanna Kaźmierczak – zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (p. 33)



Kadra
Kl. I a (sala nr 64)

•P. Katarzyna Turlakiewicz

Kl. I b (sala nr 52)

•P. Karolina Kalita

Kl. I c (sala nr 76)

•?



Kadra
•P. Agnieszka Ślazyk – pedagog szkolny (p. 159)

•P. Monika Kacak – psycholog szkolny (p. 210)



Kadra
•Nauczyciele świetlicy

•Nauczyciele

•Nauczyciel bibliotekarz

• Specjaliści

• Trenerzy



Kadra

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 101
tel. 42 674 59 73



Kadra
•P. Aleksandra Kujtkowska – obsługa sekretariatu
głównego (p. 27)

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00 tel. 42 673 01 25 wew. 234
•P. Joanna Kubasiewicz – obsługa sekretariatu
uczniowskiego (p. 33)

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30 tel. 42 673 01 25 wew. 235



Kadra
•Gabinet opieki przedmedycznej
•Gabinet stomatologiczny



Organizacja dnia
• 7.00 – 17.00 (poza godzinami obowiązkowych zajęć

edukacyjnych) – działalność świetlicy

• 8.15 – 14.45 – obowiązkowe zajęcia edukacyjne (zgodnie
z planem)

• 7.10 – 8.10, 12.00 – 17.00 – dodatkowe zajęcia edukacyjne
(zgodnie z wyborem)

• 11.00 – 12.30 – obiad

karta obiadowa



Ramowe plany nauczania – kl. I a

30 godzin

edukacja 
polonistyczna, 
matematyczna, 
przyrodnicza, 

plastyczna, 
informatyczna, 
muzyczna (15 

godz.)

edukacja językowa 
(2+1 godz.)

edukacja sportowa 
(3+7godz.)

religia 
(2 godz.)



Ramowe plany nauczania – kl. I b, kl. I c

23 godziny

edukacja 
polonistyczna, 
matematyczna, 
przyrodnicza, 

plastyczna, 
informatyczna, 
muzyczna (15 

godz.)

edukacja językowa 
(2+1 godz.)

edukacja sportowa 
(2+1 godz.)

religia 
(2 godz.)



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Procesy zorientowane na:

• uczenie się

• wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości 
i aspiracji

• dbałość o motywowanie dzieci do aktywności

• kształtowanie postaw

• respektowanie norm społecznych

• kształtowanie kompetencji kluczowych



Podręczniki, ćwiczenia
Szkolni Przyjaciele do klasy 1 to cykl w ofercie edukacji 
wczesnoszkolnej, który powstał specjalnie do nowej podstawy 
programowej, przy udziale największych autorytetów 
pedagogicznych. 
Został oparty o najbardziej skuteczne metody, strategie i techniki 
nauczania. 
Myślą przewodnią w pracy nad podręcznikami było 
motywowanie uczniów do samodzielnego działania 
i poznawania świata, budowania doświadczenia i poszerzania 
wiedzy.



Podręczniki/ćwiczenia



Podręczniki/ćwiczenia
W New English Adventure nauczyciele, uczniowie i rodzice cenią najbardziej:
•różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem technik multisensorycznych,
•rymowanki, piosenki i gry łączące naukę z zabawą,
•baśniową oprawę i bohaterów Disneya, dających dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa,
•cykliczne utrwalanie materiału (rozgrzewki w książce nauczyciela, lekcje 
powtórkowe po każdym rozdziale w podręczniku i co 2 rozdziały w książce 
nauczyciela oraz powtórki kumulatywne w zeszycie ZAPAMIĘTAJ i 
POWTÓRZ, który stanowi część materiału ćwiczeniowego dla każdego ucznia),
•współpracę z opiekunami: wskazówki i polecenia w języku polskim w zeszycie 
ćwiczeń,
•przyjazne wprowadzanie dzieci w świat polskiej i angielskiej kultury dzięki 
lekcjom Festival lessons i nowym lekcjom CULTURE
w poziomach 2 i 3,
•praktyczną indywidualizację zajęć i zadbanie o uczniów pracujących szybciej 
(Extra Adventure w zeszycie ćwiczeń).



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Dzieciom zapewnimy:

•warunki do poszerzania wiedzy, kształtowania umiejętności 
i rozwoju zainteresowań

• stawianie naukowych wyzwań i docenianie efektów twórczej 
pracy

• zajęcia z wykwalifikowaną kadrą nauczycielską

•wykorzystywanie nowoczesnych metod i form pracy

• przygotowanie do konkursów

• prowadzenie projektów naukowo – badawczych

• zajęcia pozalekcyjne



Organizacja procesów kształcenia, wychowania i opieki
Dzieciom zapewnimy:

• dostosowanie planu zajęć lekcyjnych do treningów

• przygotowanie uczniów do zawodów na różnych szczeblach

•wyjazdy uczniów na obozy sportowe

• 1 godzinę zajęć wychowania fizycznego na pływalni

•wsparcie pedagoga, psychologa

• bezpłatne, przesiewowe badania logopedyczne



Dodatkowe zajęcia edukacyjne
• j. angielski
• szachy
• chór
• SKS (piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka nożna,

zajęcia dla pływaków w ramach MKS 1)
• zajęcia do dyspozycji dyrektora szkoły (koła

zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)
• zajęcia w ramach pomocy psychologiczno -

pedagogicznej



Ważne informacje

Komunikacja – dziennik Librus, teams, 
https://outlook.office.com/

Zebrania i konsultacje

https://outlook.office.com/


Ważne informacje

Świetlica

Dokumenty świetlicowe należy przynieść 
do szkoły do dnia 5 sierpnia 2022 r.

będą dostępne na stronie 
www.sp198lodz.pl

w zakładce dokumenty

PD__komplet_druków
http://www.sp198lodz.pl/


Ważne informacje

•Bilans 6-latka



Ważne informacje

Wyprawka



Ważne informacje

•Materiały plastyczne/techniczne – 150 zł

•Szafki – 120 zł

•Świetlica – 30 zł

•Rada Rodziców – 200 zł



Dziękuję za uwagę


