
Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 tworzą wszystkie trójki klasowe.
Skarbnik: Barbara Przybylska
ustaliła składkę na Radę Rodziców w roku szkolnym - 60 zł
wpłaty należy dokonać do 30 listopada 2019 r. u przewodniczącego z trojki klasowej w swojej klasie, on przekazuje wpłaty do p. skarbnik.



Dane adresowe szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II
98 – 300 Wieluń;  Kadłub 91
Tel/fax 43 842 75 26, 512 328 877
e – mail: kadlub@spsk.info.pl     
 www.kadlub.spsk.info.pl

Organ prowadzący szkołę:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
42 – 207 Częstochow;  ul. Łukasińskiego 24; 
Tel./fax  34 322 33 84
www.spsk.edu.pl
e-mail: biuro@spsk.edu.pl

Organ nadzorujący szkołę:
Kuratorium Oświaty w Łodzi  Delegatura w Sieradzu
98-200 Sieradz; Plac Wojewódzki 3;  
Tel.: 43 827 19 47, 43 822 79 27
Fax: 43 822 52 95
e-mail: delegatura-si@kuratorium.lodz.pl
www.del-sieradz.neostrada.pl
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Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im Jana Pawła II 
 w Kadłubie

Biuletyn dla Rodziców  
     		     nr 1/09/2019 - 2020

	Szanowni Rodzice i uczniowie u progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 pragnę z całego serca i z wielkim szacunkiem pozdrowić każdego z Was i zaprosić do podjęcia wspólnej edukacyjnej drogi.
Z listu p. Marii Chodkiewicz - Prezes SPSK na nowy rok szkolny: 
„ W naszej szkole tak jak we wszystkich placówkach Stowarzyszenia droga ta prowadzi po ścieżkach integralnego rozwoju każdej osoby.
Charyzmat integralnego rozwoju, tj. rozwoju osoby w płaszczyźnie fizycznej, moralnej, społecznej, kulturowej oraz duchowej ma indywidualny wymiar dla każdego z nas. 
	Myślą przewodnią, a zarazem tematem pracy wychowawczo – formacyjnej w nowym roku są słowa z Psalmu 8 „Kim jest człowiek…?”. 
Największy z Polaków, Święty Jan Paweł II – nasz patron podkreślał, że człowiek jest nie tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem „twórcą samego siebie”. Zostaliśmy stworzeni dla czynienia dobra, każdy z nas ma swoje niepowtarzalne miejsce i zadania w życiu. Każdy z nas ma swoje własne Westerplatte, o które wciąż na nowo podejmuje walkę. 
Nie jesteśmy w stanie wypełnić małych i wielkich zadań, które czekają nas w nowym roku szkolnym bez żywej relacji z Bogiem, który jako Kochający Ojciec troszczy się o swoje dzieci.
	Najkrótszą drogą do żywej przyjaźni z Bogiem jest Maryja, nasza Matka i Matka Bożego Syna. Skoro Bóg powierzył Jej Swojego Jedynego Syna, to i dla nas jest Ona najlepszą Matką i może nam wskazać najbezpieczniejsze życiowe drogi. Potrzeba tylko z naszej strony aktu woli i otwarcia serca. Ten szczególny Akt Zawierzenia Maryi Królowej Polski miał miejsce 13 września 2019 r.                       na Jasnej Górze.”
	Dziękuję wszystkim, którzy poprzez uczestnictwo w Eucharystii i trwanie przed Matką Bożą zawierzali siebie i całą wspólnotę szkolną Bogu, byśmy mogli  patrzeć na siebie i świat w świetle prawdy, nabrać siły na ten nowy czas zdobywania wiedzy i pójścia drogą prowadzącą do pełni człowieczeństwa. 

					Z wyrazami szacunku 
					Beata Błońska – dyrektor szkoły

Niektóre wydarzenia z kalendarium Szkoły
13 września – Pielgrzymka szkół SPSK na Jasną Górę 
17 września 	– I dzień patriotyzmu – 80 rocznica napaści sowieckiej 
                           na Polskę 
18 września  - św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży	 
23 września godz. 9.00  – I koncert muzyczny – spotkania z filharmonią 
14 października – Dzień Edukacji Narodowej
21 października – Święto Patrona szkoły św. Jana Pawła II –
                             pasowanie pierwszoklasistów
25-26 października  – szkolenie nauczycieli SPSK w Wieluniu
11 listopada	  – Święto Odzyskania niepodległości - II dzień patriotyzmu
		     16.00 – Msza Św. za Ojczyznę i ognisko patriotyzmu
14 – 16 listopada – XXX Forum Szkół Katolickich w Częstochowie
12. listopada  - wycieczka do Kłobucka – kl. IV – VII – na musical 
                          dydaktyczny - Bogowie i Herosi – 22 zł
12.XI – kl. 5 – 6 latki i I – III – w Wieluniu  - Baśnie dalekiego wschodu -     		    bilet wstępu - 21 zł od dziecka
19 listopada 	 – spotkanie z rodzicami ( 2) godz. 17.00
30 listopada  	 – Odpust św. Andrzeja Apostoła – Patrona parafii Kadłub
		     9.00 – Msza Św. 
19 grudnia	  - spotkanie opłatkowe( obsługa rodzice kl. 1 - 3)
23 – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna  - Święta Bożego Narodzenia
7 stycznia	  – spotkanie z rodzicami( 3) godz. 17.00
13  - 26 stycznia 2020  – ferie zimowe
28 stycznia 	  – Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej
31 stycznia	  - Dzień Babci i Dziadka ( obsługa rodzice z przedszkola)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2,3 stycznia 2020 r. 
12 czerwca 2020 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020 r. - Egzamin ósmoklasistów

Świetlica szkolna czynna w pn., śr., czw., pt.: w godzinach:  12.30 - 14.30 
                                            we wtorki do godz. 15.05

Sekretariat szkoły czynny we wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30
Odwóz uczniów ze szkoły o godz. 14.30, we wtorki o 15.10.
Wychowawcy klas:
Grupa 3 – 4 latków		- p. Patrycja Domagała
Grupa 5 – 6 latków		- p. Karolina Nawrocka
Klasa I 				- p. Małgorzata Zawadzka 
Klasa II 				- p. Katarzyna Sójka
Klasa III				- p. Ewelina Pilarska
Klasa V 			            - p. Magdalena Kałwak
Klasa VI i VII			- p. Krzysztof Matyjas
Klasa IV i VIII			- p. Jarosław Petrowicz

Nauczyciele i pracownicy szkoły:
Beata Błońska		- dyrektor szkoły, religia,
Patrycja Domagała	- wychowanie przedszkolne 
Małgorzata Zawadzka	- eduk. wczesnoszkolna, świetlica
				   zaj. korekcyjno -kompensacyjne 
Katarzyna Sójka		- edukacja wczesnoszkolna, świetlica, rewalidacja
Ewelina Pilarska		- edukacja wczesnoszkolna,przedszkolna, świetlica
Magdalena Kałwak	- j. polski kl. V, świetlica 
Jarosław Petrowicz	- j. polski kl. IV i VI - VIII, informatyka, logopeda
Szymon Urbaniak	- historia, WOS
Joanna Dończyk – Gónera - język angielski kl. I, II, III, i przedszkolaki
Anna Wolna		- język angielski kl. IV - VIII
Edyta Woźniak		- język niemiecki
Maria Łuczak		- matematyka 
Marta Wróbel		- chemia
Dariusz Kubacki		- fizyka
Zofia Gryga		- przyroda, geografia
Marta Sekienda		- biologia
Halina Małecka		- muzyka
Barbara Kośna		- plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
Zbigniew Młynarczyk	- technika
Krzysztof Matyjas	- wychowanie fizyczne kl. IV - VIII, EDB
Marzena Biedroń		- taniec
Grażyna Michnik		- biblioteka
Joanna Olejnik 		- doradztwo zawodowe 
Agnieszka Poznerowicz	- pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym
Małgorzata Sztandera	- woźna
          Stanisław Nowak		- konserwator 
         Opiekun Samorządu Szkolnego - p. Anna Wolna


