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W roku szkolnym 2019/2020 do 11 oddziałów
uczęszcza 215 uczniów.

Klasa Ilość uczniów Wychowawca

Ia 21 Ewa Buczkowska

IIa 21 Monika Pasierbiewicz

IIIa 18 Ewa Lipian

IVa 15 Aleksandra Kusztykiewicz

Va 25 Małgorzata Rabiega

Vb 20 Joanna Kraska

VIa 19 Elżbieta Kolaszyńska

VIb 18 Justyna Rezler

VIIa 19 Krystyna Mielniczek

VIIb 16 Tomasz Lipian

VIIIa 23 Alicja Biszczanik



Klasa sportowa

W tym roku szkolnym klasa sportowa, obecnie Vb, kontynuuje

realizację programu sportowego. Będzie ona funkcjonowała przez

kolejne 2 lata (czyli w tym i następnym roku). Uczniowie klasy

realizują podstawę programową ze wszystkich przedmiotów oraz

mają 10 godzin tygodniowo wychowania fizycznego i pracują pod

okiem nauczyciela wychowania fizycznego pana Krzysztofa

Bazana.



Rada pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi 30 nauczycieli, bibliotekarze,
pedagog i dyrektor. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe
magisterskie i posiadają pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.
Trzech nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia.

Dyrektor szkoły: Edyta Nieśpiał

Edukacja wczesnoszkolna: Monika Pasierbiewicz, Ewa
Buczkowska, Ewa Lipian, Jolanta Lal-Szkałuba

Język polski: Małgorzata Rabiega, Elżbieta Kolaszyńska, Joanna Kraska

Matematyka: Aleksandra Kusztykiewicz, Alicja Biszczanik, Tomasz Lipian,
Marzena Gąsiorek

Przyroda: Ewa Lipian

Język angielski: Krzysztof Nowicki, Justyna Rezler



Rada pedagogiczna

Język niemiecki: Stanisława Pogudz

Muzyka: Rafał Knap

Informatyka: Tomasz Lipian

Plastyka: Maria Mielniczek

Technika: Maria Mielniczek

Biologia: Renata Kusztykiewicz

Geografia: Elżbieta Olędzka



Rada pedagogiczna

Fizyka: Krystyna Mielniczek

Wychowanie fizyczne: Tomasz Kukiełka, Krzysztof Bazan

Religia: ks. Tomasz Leńczuk, ks. Marcin Serafin, ks. Mieczysław Piątek, Bernarda 
Hejzner

Wychowanie do życia w rodzinie: Maria Mielniczek

Historia: Adrianna Kozak

Wiedza o społeczeństwie: Renata Kusztykiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa: Adrianna Kozak

Etyka: Edyta Nieśpiał, Alicja Góra



Rada pedagogiczna
Doradztwo zawodowe: Adrianna Kozak

Logopeda: Dagmara Buczyńska-Chodara

Bibliotekarz: Alicja Góra, Joanna Kraska

Pedagog: Jolanta Lal-Szkałuba

Świetlica: Beata Droździel, Bernarda Hejzner

Opieka nad uczniami dojeżdżającymi: Teresa Droździel, Marta Ostasz, Iwona 
Kusiak



Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia 
szachowe

Chór szkolny Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania -
matematyczne

Zajęcia 
korekcyjno-

kompensacyjne

Zajęcia 
rewalidacyjne

Szkolne Koło 
Caritas

Zajęcia 
dydaktyczno-
wyrównawcze

Koło Przyjaciół 
Biblioteki

Zajęcia 
logopedyczne

Zajęcia 
rozwijające 

zainteresowania -
robotyka



Innowacja pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym od września wdrażana jest innowacja

"CZYTAM Z KLASĄ -lekturki spod chmurki"

(w oparciu o ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa 
wśród uczniów klas I - III).

Innowacja jest skierowana do klasy Ia, a będzie realizowana przez panie Ewę 
Buczkowską i Beatę Droździel.



Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe 13-26 stycznia 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020 r.

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

26 czerwca 2020 r.



1. 21 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty - język polski

2. 22 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka

3. 23 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

4. Kwiecień/maj 2020r. Obchody 50-lecia nadania imienia szkole

5. 12 czerwca 2020r. Dzień po dniu ustawowo wolnym

6. 1 czerwca 2020r. Dzień Dziecka

7. 24 czerwca 2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8. 25 czerwca 2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

propozycja



Egzaminy ósmoklasistów

Na podstawie komunikatu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej:

21 kwietnia 2019 r. - język polski;

22 kwietnia – matematyka;

23 kwietnia - język obcy nowożytny.

Wyniki będą ogłoszone 19 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:

www.oke.krakow.pl lub www.cke.edu.pl

http://www.oke.krakow.pl
http://www.cke.pl


Wyniki 
egzaminów 

ósmoklasistów

Niebieski – język polski

Pomarańczowy -
matematyka

Szary - język angielski



XXIII Rajd im. Profesora Józefa Jóźwiaka 
czyli pieszo po Roztoczu.

Rajd już za nami. Odbył się 20-21 września. Bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim rodzicom za umożliwienie udziału uczniów w tym
przedsięwzięciu.



Stowarzyszenie Wychowanków Liceum 
Ogólnokształcącego w Józefowie

Władze stowarzyszenia przekazały informację, że pragnął 
współpracować z naszą szkołą i wspierać jej działalność. 

Za co bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na 
efektywną współpracę.



Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marta Rogowska oraz zastępca
Pani Aleksandra Wybacz-Dura bardzo serdecznie dziękują za
współpracę w ubiegłym roku szkolnym wszystkim rodzicom. Serdecznie
zachęcają do dalszej współpracy w nowym roku dla dobra wszystkich
uczniów.

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w tym roku została ustalona na
40 złotych od dziecka. Można ją wpłacać do reprezentanta Rady
Rodziców, wychowawcy lub Pani Marty Ostasz.



Rada Rodziców

W klasach, zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
odbędą się wybory oddziałowych rad rodziców. Zapraszam
serdecznie do pracy w tych radach. Jak najbardziej będziemy
się starać odciążać Państwa, aby tych zadań związanych ze
szkołą było niewiele, gdyż rozumiemy, że macie Państwo swoje
sprawy zawodowe i rodzinne.

Jesteście Państwo naszymi partnerami w podejmowaniu
działań na rzecz Państwa dzieci i tylko współpraca przyniesie
oczekiwane a nawet zaskakująco wyższe efekty. Dobro ucznia
jest naszym wspólnym celem.



Szkolna Kasa Oszczędności

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, zwłaszcza
pierwszoklasistów, do oszczędzania w ramach SKO PKO Bank
Polski.

W szkole koordynatorem SKO jest w tym roku Pani Marta Ostasz.

Uczniowie mają założone konto internetowe, mogą śledzić
swoje oszczędności. Uczyć się systematycznego oszczędzania i
zarządzania swoimi zasobami finansowymi.

Serdecznie zapraszamy!



Bezpieczeństwo
na drodze!

Bardzo prosimy o zapewnienie dzieciom
bezpiecznej drogi do szkoły. Monitorowanie,
którędy idą, jak idą. Jeśli za Państwa zgodą jadą
rowerem, posiadając kartę rowerową,
monitorowanie tej jazdy pod względem
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za rowery
szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

https://mega.nz/


Sprawy różne

• Tak samo jak w latach ubiegłych obowiązuje w szkole zakaz używania
telefonów komórkowych w czasie zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych,
świetlicy i przerw (chyba, że w celach edukacyjnych i tylko za zgodą i pod
kontrolą nauczyciela), zachęcam do korzystania z telefonu w sekretariacie
szkoły;

• Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniom - po wejściu do
szkoły uczniowie są pod opieką nauczycieli i pracowników szkoły, nie mogą
wychodzić do pobliskiego sklepu, mogą w szkole kupić bułki, obiad, wodę
sprzedawaną przez samorząd uczniowski lub z automatu;

• Proszę o monitorowanie garderoby dzieci, podpisywanie i oznaczanie kurtek,
butów itp. Wiele elementów garderoby zostaje w szatni i nikt tego nie odbiera.



Spotkania z wychowawcami w salach:

Klasa Ia – sala nr 3, p.I Klasa VIa – sala nr 15, p.II

Klasa IIa – sala nr 2, p.I Klasa VIb – sala nr 6, p.I

Klasa IIIa – sala nr 1, p.I Klasa VIIa – sala nr 17, p.II

Klasa IVa – sala nr 4, p.I Klasa VIIb – sala nr 14, p.II

Klasa Va – sala nr 16, p.II Klasa VIIIa – sala nr 10, p.II

Klasa Vb – sala nr 9, p.II



Dziękuję za uwagę!

Życzę wszystkiego najlepszego 
w nowym roku szkolnym!

Zapraszam na stronę internetową szkoły

www.spjozefow.hekko.pl


