Sprawozdanie z pracy Zespołu Szkół Muzycznych
im Karola Szymanowskiego i dyrektora
w roku szkolnym 2016/2017
W roku sprawozdawczym w skład Zespołu wchodziły Szkoły:
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – 350 uczniów
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia – 110 uczniów (trzy klasy na poziomie
gimnazjalnym, trzy licealnym)
- Szkoła Muzyczna I stopnia - 144 uczniów
- Szkoła Muzyczna II stopnia - 95 uczniów (wydz. instrumentalny, wydz. rytmiki, wydz. wokalny)
Kierownictwo Szkoły:
dyrektor
– Dorota Zawacka-Wakarecy
wicedyrektorzy
– Elżbieta Bieńkowska-Sarba, Kinga Litowska, Aleksandra Nalewaj
kierownicy sekcji
– Andrzej Bondel, Jarosława Czaposka, Aneta Derkowska, Marek Dwulat
Robert Matusiak.
Absolwenci:
Szkołę Muzyczną II stopnia ukończyło 10 osób (w tym 4 os. Wydz. Wok.).
Ogólnokształcącą Szkołę II stopnia ukończyło 13 osób, 6 osób kontynuuje naukę na Akademiach
Muzycznych (1os. wiolonczela, 1 os. altówka AM Bydgoszcz, 1 os. perkusja 1 os. wiolonczela AM
Gdańsk 1 os. obój AM Łódź, 1 os. kompozycja AM Poznań, jedna osoba UKW Bydgoszcz, 2 osoby
UMK, (informacje o losach absolwentów po pierwszym naborze)
Z Ogólnokształcącej Szkoły Muzyczną I stopnia 15 osób kontynuuje naukę w klasie VII OSM I st.
26 osób będzie uczniami klasy I OSM II st.. Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyły 4 osoby.
W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia z klasy trzeciej (gimnazjalnej 22 osoby) odeszło
12 osób z czego 8 osób przeszło do klasy czwartej SM II st.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w kwietniu, maju i czerwcu 2017 roku do szkoły przyjęliśmy:
OSM I st.
OSM II st.
SM I st.
SM II st.

– 50 osób (90 kandydatów)
– 30 osób (43 kandydatów)
– 26 osób (16 kandydatów), 14 osób przyjęto spośród chętnych do OSM I st.
– 14 osoby (16 kandydatów)

Działalność artystyczna i edukacyjna Szkoły. Kalendarium wydarzeń
1 września w Sali Koncertowej Szkoły odbyła się uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego.
Uroczystość odbyła się w czterech turach, uświetniali ją skrzypkowie, pianiści i zespół saksofonowy.
2 września w kościele Św. Antoniego została odprawiona uroczysta Msza Święta.
8 września odbyło się zebranie tegorocznych maturzystów z udziałem Rodziców i uczących ten
rocznik Nauczycieli. Omawiane były nowe procedury maturalne, stan przygotowań do matury i plan
pracy z uczniami w roku maturalnym
6 października program artystyczny z okazji9 Dnia Patrona Szkoły Karola Szymanowskiego
przygotowały pani Alicja Brudzyńska i pani Aneta Derkowska
12 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali
przedstawienia „Różne oblicz szkoły”. Była to forma konkursu przygotowana przez panią Katarzynę
Kazuro-Borek i panią Justynę Wiśniewską
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17 października uczniowie szkoły uczestniczyli w przesłuchaniach III etapu XV Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Organizatorami wyjazdu i
opiekunami były panie: Justyna Sawicka i Magdalena Cynk
26 października odbyła się uroczystość Pasowanie na Ucznia klas pierwszych, nad oprawą
artystyczną czuwała pani Agnieszka Jędrzejewska-Stachura
27 października uczniowie klas pierwszych OSM I st. zostali uroczyście pasowani na Czytelnika.
Program w wykonaniu uczniów klasy III B „Kto ukradł słowo czyli znikająca literatura”
przygotowała pani Ewa Gołaszewska
3 listopada odbył się koncert z okazji 95-lecia Szkół Muzycznych w Toruniu. W koncercie „Mistrz –
uczeń” występowali nauczyciele i ich uczniowie, często w duecie. Uświetniły go pokazami uczennice
klas rytmiki. Koncert poprowadziła pani Elżbieta Szczurko
9 listopada odbyła się audycja z okazji Święta Niepodległości
10 listopada odbyła się kolejna, piata edycja Przeglądu Pieśni Patriotycznej, zorganizowanego przez
panią Agnieszkę Jędrzejewską - Stachurę. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów, występujących z ogromnym zaangażowaniem
22 listopada pani Magdalena Cynk-Mikołajewska zorganizowała w Kościele Św. Ducha koncert
poświęcony zmarłej nauczycielce naszej szkoły „Magdalena Kucharska in memoriam”
25 – 27 listopada orkiestra szkolna prowadzona przez pana Piotra Dołęgowskiego wzięła udział
w I Międzyrzeckich Warsztatach Muzyczno-Liturgicznych prowadzonych przez Pawła Bębenka,
Huberta Kowalskiego oraz Piotra Pałkę w Międzyrzeczu Podlaskim
W dniach 25-28 listopada odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki
Fortepianowej Występy duetów oceniało Jury w składzie: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń
(przewodnicząca), prof. Krystyna Borucińska, prof. Andrzej Tatarski, dr Agata NowakowskaGumiela. W konkursie wzięło udział 13 duetów z 7 szkół w kraju. Reprezentowane były ośrodki
z Gdańska, Inowrocławia, Lublina, Krakowa, Szczecina, Łodzi, i Torunia. Zdaniem Jurorów występy
konkursowe były zróżnicowane, szczególnie wysoki poziom prezentowali uczestnicy dwóch
najmłodszych grup wiekowych. Przesłuchania konkursowe poprzedził koncert, którego
wykonawcami był duet Agata Nowakowska-Gumiela i Tomasz Gumiela. Zakończeniem konkursu
był Koncert Laureatów
29 listopada uczniowie klasy śpiewu pani Wiesławy Kończewskiej – Plac wystąpili z koncertem
„Pieśni o tematyce jesiennej oraz patriotycznej” w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu
2 grudnia uczennice klas wokalnych pani Agnieszki Olszewskiej i pani Doroty Boniewicz wzięli
udział w koncercie charytatywnym w Centrum Edukacji Młodzieży im Ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku. Koncertowali na rzecz spalonej szkoły w Przysieku
4 grudnia pani Agnieszka Soroka zorganizowała wycieczkę do Teatru Muzycznego w Gdyni na
spektakl „Piotruś Pan”.
5 grudnia odbyła się audycja muzyczna „Muzyka, światło, ruch – improwizacja” w wykonaniu
uczennic klas rytmiki II st. przygotowanych pod kierunkiem pani Magdaleny Dzwoniarek i pani
Marty Zawadzkiej
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8 grudnia odbyło się spotkanie uczniów szkoły z pianistą jazzowym Adamem Makowiczem.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną , a przygotowała je
i poprowadziła pani Aneta Derkowska
8 grudnia i 13 grudnia uczniowie klasy śpiewu pani Wiesławy Kończewskiej – Plac wystąpili w Sali
Koncertowej szkoły z koncertem kolęd i pastorałek
8 i 13 grudnia pani Agnieszka Soroka i pani Magdalena Dołęgowska zorganizowały i poprowadziły
audycję mikołajkową o instrumentach zatytułowaną „Instrumenty Świętego Mikołaja” dla uczniów
klas I-III I st.
20 i 22 grudnia odbyła się zorganizowany przez panią Magdalenę Dołęgowską pokaz rytmiczny
uczniów klas I-III Ist. Pokaz adresowany był dla Rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia
11 stycznia w szkole gościł Garry Guthman. Odbyło się spotkanie z uczniami i warsztaty szkolnej
orkiestry dętej. Imprezę zorganizował pani Aneta Derkowska
4 grudnia pani Agnieszka Soroka zorganizowała wycieczkę do Opery Nova w Bydgoszczy na balet
„Dziadek do orzechów”
9 grudnia odbył się w naszej szkole „Szkolny Konkurs Słuchowy” zorganizowany i przeprowadzony
prze sekcję teorii. Funkcję koordynatorów tego konkursu pełniły pani Iwona Klamann i pani Maria
Krzemień. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: w grupie młodszej I miejsce – nie
przyznano, II miejsce – Bartosz Lewandowski z klasy (przygotowanie – I. a Klamann), III miejsce
– Agata Zając z III klasy OSM, wyróżnienia: - Adam Falenta z klasy V OSM I st. (mgr M. Cynk), Dominik Gawarkiewicz z klasy II OSM II st. (mgr I. Klamann). W grupie starszej: I miejsce ex equo
– Maria Górska z klasy III OSM i Krzysztof Wysłouch z klasy IV OSM II st. , II miejsce – Julia
Śpiewak z klasy IV OSM II st., III miejsce ex equo – Aleksandra Lewandowska z klasy IV SM II st.,
Zuzanna Mieszczankin z klasy VI OSM II st. (mgr M. Cynk) i Mikołaj Grzebieniowski z klasy V
OSM II st. (mgr I. Klamann)
13 stycznia odbył się XXIV Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III pod hasłem
„Wierszyki – smakołyki”.
15 stycznia pani Aneta Derkowska poprowadziła koncert z cyklu „Poranek Muzyczny” na którym
wystąpiła Szkolna Orkiestra Symfoniczna prowadzona przez pana Piotra Dołęgowskiego. Wystąpili
też tegoroczni dyplomanci w roli solistów.
21 stycznia uczniowie ostatnich klas szkól II stopnia bawili się na studniówce
22 stycznia pani Maria Krzemień poprowadziła koncert z cyklu „Poranek Muzyczny” na który
wystąpiły chóry szkolne prowadzone przez panią Renatę Szerafin – Wójtowicz.
23 styzcnia odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Miniatur Sekcji Dętej. W dwóch grupach
wiekowych rywalizowało łącznie 27 osób. W kategorii młodszej triumfowali: I miejsce zajął Krystian
Rozwonkowski, uczeń pana Grzegorza Radziejewskiego, II miejsce Marta Łasińska uczennica pani
Doroty Błahyj, III miejsce Emil Lewandowski - uczeń pana Grzegorza Radziejewskiego. W grupie
starszej: I miejsce Milena Górzewska uczennica pana Dariusza Zaleśnego , II miejsce Julia
Jurkiewicz od pana Marka Dwulata i III miejsce Jakub Jacek uczeń pana
Grzegorza
Radziejewskiego.
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W dniach 25, 25 stycznia byliśmy organizatorami Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej
uczniów klas fortepianu szkół I stopnia. Jurorami byli prof. Zbigniew Raubo (przewodniczący),
dr Hubert Salwarowski i pani Justyna Galant-Wojciechowska. Zagrało 69 uczestników.
28 stycznia byliśmy organizatorami Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej zespołów
gitarowych szkół muzycznych I stopnia. Jurorami byli prof. Ryszard Bałauszko (przewodniczący),
pani Małgorzata Sztern-Dana i pan Dariusz Michałaowski. W przesłuchaniach wzięły udział
4 zespoły.
17 lutego pani Magdalena Cynk-Mikołajewska zorganizowała w Sali Koncertowej koncert
uczestników Zimowych Wakacji Muzycznych w Górznie
2 marca odbył się finał Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego przeprowadzonego przez panią
Magdalenę Cynk. W tym dniu uczniowie wysłuchali wykładu prof. Gabrieli Szendzielorz
z Akademii Muzycznej z Katowic zatytułowanego „Muzyka współczesna - kreacja, improwizacja”.
W pracach jury uczestniczyła mgr Maria Krzemień.
W dniach 8 - 10 marca byliśmy organizatorami IV Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół I i II stopnia i odbywał się w czterech kategoriach
wiekowych, Jurorami byli: prof. Bartosz Bryła (AM Poznań) – przewodniczący, prof. Małgorzata
Skorupa (AM Gdańsk), dr Bolesław Siarkiewicz (AM Bydgoszcz). W konkursie wzięło udział
86 skrzypków z 38 ośrodków z małych i dużych miast Polski np. Gąbin, Głupczyce, Żary, Dywidy,
Chełmza, Poznań, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Łódź. Toruńską szkołę reprezentowało 7 uczniów.
Jurorzy uznali poziom tegorocznej edycji Konkursu za bardzo wysoki, podkreślali też bardzo dobrą
organizacje i duże zaangażowanie naszej młodzieży szkolnej w prace organizacyjne Konkursu
9 marca pani Agnieszka Soroka i pani Magdalena Dołęgowska zorganizowały i poprowadziły audycję
o instrumentach muzycznych z cyklu Muzyczna Dorożka, która odbyła się w toruńskim Domu Muz.
20 marca pani Jolanta Czerniawska zorganizowała audycję dla dzieci przedszkolnych „Muzyczne
kolory wiosny”. Dzieciom zostały przedstawione różne instrumenty w sposób łączący zabawę
z nauką
21 marca pani Magdalena Cynk-Mikołajewska zorganizowała koncertu poświęcony zmarłemu
nauczycielowi Władysław Mazuga in memoriam w Sali Koncertowej ZSM
24 marca byliśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola
Szymanowskiego. Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez panią Krystynę Kłosińską,
która była koordynatorem całego przedsięwzięcia oraz przez panią Anetę Derkowską. Konkurs
składał się z 2 etapów: pisemnego i ustnego, ten ostatni odbył się z udziałem publiczności. Po
konkursie odbył się koncert dla goszczących u nas drużyn oraz ich opiekunów. Podziękowania dla
nauczycieli – muzyków za przygotowanie swoich uczniów do tego koncertu. Jurorami w tym
Konkursie byli: prof. UAM Marcin Gmys, dr Agnieszka Chwiłek z UW oraz dr Aleksandra KłaputWiśniewska z AM w Bydgoszczy. Konkurs cechował się bardzo wysokim poziomem wiedzy
uczestników, o czym świadczy zarówno punktacja uzyskana przez uczniów w obu etapach konkursu
(pisemnym i ustnym). Jurorzy wielokrotnie podkreślali, że uczestnicy reprezentowali znajomość
tematu na poziomie uniwersyteckim.
24 marca miała miejsce kolejna V edycja „Nocy w szkole”. To inicjatywa Samorządu Szkolnego, tym
razem pod hasłem „Polska muzyczna, ludowa”. W przedsięwzięciu wzięło udział 74 uczniów i 5
nauczycieli. W programie były prezentacje piosenek klasowych, gry planszowe, „Muzykerzy”,
szalone stroje, zabawy w śmieszne historie i filmy naszego dzieciństwa.
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4 kwietnia pani Agnieszka Stachura zorganizowała VII Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej.
W składy jury weszły: pani Agnieszka Soroka, pani Irena Poteracka, pani Renata SzerafinWójtowicz. Funkcję akompaniatora pełniła podczas tych przesłuchań pełniła pani Elżbieta
Markowska, pani Magdalena Cynk-Mikołajewska. 15 kwietnia odbyła się Koncert Laureatów
połączony z wręczeniem nagród i dyplomów.
5 kwietnia miała miejsce promocja wydziału wokalnego w Szkole Muzycznej w Czernikowie
(Agnieszka Figas, Konstancja Gawarkiewicz, Marta Zakrzewska, Maria Cynk-Mikołajeska, Maria
Maciąg ) zorganizowana przez panią Agnieszkę Olszewską
10 – 12 kwietnia odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. W ramach rekolekcji odbył się występ
i spotkanie z artystą Dariuszem „Maleo” Malejonkiem
21 kwietnia w ramach współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną odbyło się kolejne spotkanie
uczniów naszej szkoły z Krzysztofem Herdzinem poświęcone muzyce jazzowej. Spotkanie
zorganizowała i poprowadziła pani Aneta Derkowska
26 kwietnia z inicjatywy pani Darii Cieplik i pani Olgi Rybińskiej w Auli Szkoły odbył się koncert
utworów pana Michała Czaposkiego. Wykonywane były utwory ze zbiorów „Zwierzaki” i „Wystawa
psów” a także Wariacje na 4 ręce „To było tak” (laureatki KKF Dominika Gadzała i Julia Kruger),
Koncert fortepianowy C-dur (solista Miłosz Rządkiewicz ) i muzyka do spektaklu „Śluby panieńskie”
(solista Mikołaj Kubacki – altówka, uczeń p. Pawła Czarnowskiego). Jeden utwór grany był w
transkrypcji akordeonowej (Hubert Klimczak, uczeń p. Krzysztofa Lutrzykowskiego)
26 kwietnia odbył się XXIV Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VI pod hasłem
„Wiersze na niepogodę”.
28 kwietnia w Sali Koncertowej odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych uczniów klasy II
OSM II stopnia. Swoje prezentacje pokazało pięć grup, obejmowały różne dziedziny wiedzy:
„Jazz i muzyka klasyczna. Wrogowie czy przyjaciele? Przestrzeń ogromna, ale granica płynna” –
opiekun pani Kinga Litowska; „Kino od kuchni, czyli kto jest kim na planie filmowym” – opiekun
pani Aleksandra Marszałkowska; „Zabawa światłem” – opiekun pan Jacek Hirsch; „Historia
komputerów” - opiekun pani Dorota Humienna; „Japonia - inny świat” - opiekun pani Marzena
Rybicka. Wszyscy uczniowie rzetelnie i ciekawie przygotowali swoje prezentacje.
5 maja w Sali Koncertowej ZSM odbył się Koncert Kompozytorski z cyklu „Szkolna Partytura”,
który zorganizowała pani Magdalena Cynk-Mikołajewska. Koncert ten odbył się również w Sali
Wielkiej Dworu Artusa w ramach V Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka (14.05.2017).
Funkcję opiekuna podczas tego przedsięwzięcia pełniła pani Justyna Sawicka.
15 maja pani Elżbieta Szczurko zorganizowała i poprowadziła „Wieczór muzyki i słowa”,
dedykowany Marii Krzyżanowskiej, z Jej udziałem. W spotkaniu wzięli udział m.in. byli uczniowie
Pani Krzyżanowskiej, którzy przybyli z różnych miast Polski, a nawet z zagranicy. Wykonawcami
koncertu byli: Daria Chełmińska-Cieplik, Jarosława Czaposka, Michał Czaposki, Rafał Kulczycki,
Kinga Litowska, Joanna Major-Kucharko, Marysia Kucharko, Robert Matusiak, Anna SoborskaZielińska, Irena Stinerman-Śmigielska i Elżbieta Szczurko. Projekt graficzny afisza do koncertu
wykonała Pani Agnieszka Zabojska.
25 maja odbył się koncert chóralny uczniów klas pierwszych SM I st. z okazji Dnia Matki
zorganizowany przez panią Agnieszkę Jędrzejewską-Stachurę
30 maja z inicjatywy pani Mai Marcinkowskiej – Zgolińskiej i uczniów Jej klasy odbył się w Sali
Koncertowej Koncert Charytatywny dla szkoły muzycznej w Kijowie. Wystąpiły chóry: Chór
5

Dziecięcy “Gioia di Cantare” i Chór Młodzieżowy “Semper Iuvenes” prowadzone przez panią Renatę
Szerafin-Wójtowicz
30 maja pani Agnieszka Jędrzejewska-Stachura zorganizowała wspólny Koncert Dziecięcy zespołów
wokalnych klas pierwszych OSM I stopnia oraz połączonych chórów klas piątych OSM I stopnia pt.
„Stary niedźwiedź i inne...”, czyli „Kiedy babcia była mała, tak się bawiła i tak śpiewała”. mgr
Agnieszka Jędrzejewska-Stachura przygotowując dzieci do tego koncertu opracowała znane
dziecięce piosenki na chór
1 czerwca uczniowie klasy III a OSM I st. pod kierunkiem pani Magdaleny Cynk-Mikołajewskiej
zaprezentowała musical „Ruń i Szawa” w Sali Koncertowej naszej Szkoły. Muzykę napisała
Magdalena Cynk, która zajęła się przygotowaniami i wystawieniem spektaklu
2 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku maturzystów i dyplomantów. Było wręczanie
dyplomów, nagród, wystąpienia i podziękowania, program artystyczny przygotowany przez uczniów
klasy I pani Edyty Korzeniewskiej, fragmenty najlepszych recitali dyplomowych
4 czerwca w Sali Koncertowej odbył się koncert dedykowany odchodzącej na emeryturę Dyrektor
Szkoły. Wystąpili soliści (również absolwenci szkoły) Chóru Dziecięcego „Gioia di Cantare”,
uczennice Wydziału Rytmiki. W części oficjalnej głos zabrali: Marszałek Województwa pan Piotr
Całbecki, Prezydent Torunia pan Michał Zaleski, Wizytator CEA pani Anna Drogowska oraz
przedstawiciele nauczycieli, uczniów i rodziców.
10 czerwca przy dużym zaangażowaniu Rady Rodziców i nauczycieli odbył się Siódmy Szkolny
Muzyczny Piknik Rodzinny. Były występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy. Można było kupić
ciasto, kiełbaski, grochówkę, a dochód przeznaczony był na zakup książek do biblioteki szkolnej. To
impreza ważna, integrująca środowisko szkolne, wszyscy obecni bardzo chwalili przebieg
i organizację.
13 czerwca odbyły się popisy uczennic klas Rytmiki ZSM przygotowane przez panią Magdalenę
Dzwoniarek oraz panią Martę Zawadzką. Popisy poprowadziły pani Iwona Klamann oraz pani
Justyna Sawicka
18 czerwca w ramach cyklu „Poranki Muzyczne” koncertowały w Sali Koncertowej Orkiestry
Szkolne pracujące pod kierunkiem pana Piotra Dołęgowskiego. Z orkiestrą w charakterze solistów
wystąpili nauczyciele szkoły. Koncert zapowiadała pani Justyna Sawicka. Był to koncert
charytatywny organizowany wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej Parafii Św.
Antoniego na rzecz dzieci z Ukrainy
19 czerwca odbyły się koncerty z cyklu „Scena Młodych” wieńczący rok szkolny, na którym
wystąpili najlepsi uczniowie. Koncert poprowadziła kolejno pani Dorota Boniewicz
20 czerwca z inicjatywy Samorządu Szkolnego przy pomocy Fundacji na Rzecz Pomocy i Rozwoju
Zespołu Szkół Muzycznych została zorganizowana kolejna, edycja konkursu „Jestem artystą”.
Konkurs cieszył się niezmiennie dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali się talentami
W dniach od 26 czerwca do 2 lipca odbyły się polsko – szwajcarskie warsztaty pianistyczne. Był to
pierwszy etap współpracy z konserwatorium z Genewy. Warsztaty i koncerty odbywały się w naszej
szkole i Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Z uczniami szwajcarskimi zajęcia prowadzili
nauczyciele naszej szkoły: pani Aleksandra Soboń-Wakarecy, pan Robert Matusiak i pan Michał
Czaposki. Nasi uczniowie mieli lekcje ze szwajcarskimi nauczycielami panią Joanną BrzezińskąMaurer i panią Federica Stallini. Podsumowaniem warsztatów był wspólny koncert 1 lipca w Sali
Koncertowej Szkoły i 2 lipca w Szafarni.
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W ramach imprez wewnątrzszkolnych odbyły się też eliminacje do konkursów solfeżowych
i instrumentalnych, oraz audycje i ok. 50 popisów – autorskich, sekcyjnych – otwartych dla
publiczności, głównie z udziałem Rodziców.
W szkole funkcjonowały: orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, symfoniczna, 6 instrumentów dętych,
5 instrumentów smyczkowych, 1 akordeonowy, 4 duety fortepianowe. 4 chóry.
W ramach współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną 19 maja odbył się koncert w Sali
Koncertowej CKG Jordanki. Z orkiestrą zagrało 8 osób: Miłosz Rządkiewicz (fortepian), Agnieszka
Kruszyna, Weronika Pacholska (śpiew), Jagoda Przybylska, Dominik Gawarkiewicz, (wiolonczela),
Zuzanna Lasek (klarnet), Zuzanna Wiśniewska (altówka), Milena Górzewska (saksofon).
W związku z pełnym wyposażeniem studia nagrań i zdobyciem przez panią Krystynę Kłosińską
certyfikatu firmy Apple na kursie zorganizowanym przez Akademię Realizacji Dźwięku w bieżącym
roku dokonywaliśmy nagrań dyplomów (ok. 25), koncertów, popisów i spektakli.
Nadal realizowaliśmy zapoczątkowane w 2011 roku przedsięwzięcie jakim były programy
edukacyjne nagrywane przez Toruńską Telewizję Kablową z udziałem pani Anety Derkowskiej w roli
prelegentki. Nagrania stanowią część programu zatytułowanego „Bulwar sztuki”. Jest to trzynaście
krótkich odcinków poświęconych różnym formom i gatunkom muzycznym, każdy ilustrowany
utworami wykonywanymi przez uczniów szkoły na różnych instrumentach. Program stwarza okazję
promocji naszej Szkoły i planowana jest jego kontynuacja w następnym roku szkolnym.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademią Muzyczną
w Bydgoszczy nauczyciele naszej szkoły prowadzili praktyki studenckie.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 złożyliśmy wniosek w
procedurze konkursowej do VIII osi priorytetowej Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko. „Zakup trwałego wyposażenia do
prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej”. Nasz projekt nosi tytuł „Muzyka
dla Kopernika”. Nabór wniosków ogłoszono 31 grudnia 2015 roku, termin składania do końca marca
2016. 21 lipca otrzymałam decyzję MKiDN o przyznaniu dofinansowania, we wrześniu została
podpisana umowa na realizację projektu. Całkowita wartość projektu to 2 101 700, 00 zł,
dofinansowanie 1 786 445,00, wkład własny czyli Gminy Miasta Torunia 315 255,00 zł. Zakres
rzeczowy obejmuje zakup 57 sztuk/kompletów prezentujących 30 różnego rodzaju instrumentów
muzycznych. Do końca sierpnia udało się zakupić większość instrumentów, na październik pozostały
instrumenty dęte.
Uczniowie i nauczyciele uświetniali wiele imprez miejskich, marszałkowskich, Fundacji
i Stowarzyszeń:
- koncert charytatywny na rzecz odbudowy spalonej szkoły w Przysieku w Centrum Edukacji
Młodzieży w Przysieku - uczniowie klasy śpiewu pani Agnieszki Olszewskiej
- ogólnopolska konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD –
pianiści, uczniowie pani Jarosławy Czaposkiej i pani Małgorzaty Kończewskiej
- uroczystość Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pracowników BHP – orkiestra dęta pana Piotra
Dołęgowskiego
- koncert na Międzynarodowej Konferencji „Wizualizacja informacji w humanistyce” na UMK –
orkiestra dęta pana Piotra Dołęgowskiego
- uroczystość wręczenia nagród dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Etnograficznym – zespól
kameralny pana Piotra Dołegowskiego
- uroczystości jubileuszowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ratuszu Staromiejskim –
kwartet smyczkowy pani Beaty Wiącek-Felczykowskiej
- konferencja Polskiego Towarzystwa Higienicznego - kwartet smyczkowy pani Beaty WiącekFelczykowskiej
- Poranek Muzyczny – koncert dla seniorów w Dworze Artusa - kwartet smyczkowy pani Beaty
Wiącek-Felczykowskiej
- V Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowa Muzyka” w Dworze Artusa - kwartet smyczkowy pani
Beaty Wiącek-Felczykowskiej
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- Uświetnienie wernisażu studentów Sztuk Pieknych UMK - kwartet smyczkowy pani Beaty
Wiącek-Felczykowskiej
- Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uczniowie pana Jakuba Marszałka
W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoła zorganizowała:
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas wiolonczeli – dr Tomasz Lisiecki AM
Gdańsk
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów Wydziału Wokalnego – prof. Maciej Witkiewicz
AM Bydgoszcz
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas oboju i fagotu – dr Agata PiotrowskaBartoszek, prof. Krzysztof Kamiński AM
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas klarnetu – prof. Jakub Bokun AM Wrocław
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas akordeonu – prof. Elżbieta Rosińska AM
Warszawa
- Warsztaty kompozytorskie dla nauczycieli i uczniów szkoły – prof. Gabriela Szyndzielorz AM
Katowice
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas fortepianu – prof. Paweł Zawadzki AM
Wrocław
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas perkusji – prof. Stanisław Halat UM
Warszawa
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas puzonu – ad Robert Żelazko AM Łódź
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas wiolonczeli – ad Magdalena Bojanowicz
AM Bydgoszcz
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas fletu – prof. Andrzej Łęgowski AM
Bydgoszcz
- Warsztaty interpretacji wokalnej dla nauczycieli i uczniów Wydziału Wokalnego – dr Patrycja
Stróżyk AM Bydgoszcz
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas skrzypiec i altówki – prof. Małgorzata
Skorupa AM Gdańsk
- Warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów Wydziału Rytmiki – prof. Marzena Kamińska
AM Gdańsk
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Ochrona danych osobowych” – dr Maciej Siwicki UMK Toruń
- Szkolenie „Mediacje w szkole” - funkcjonariuszka Straży Miejskiej p. Hanna Giełdon –
Szramowska
- Szkolenie nauczycieli w grupach przedmiotowych w z wprowadzeniem e-dziennika firmy
MOBIREG
Spotkania Zespołów Samokształceniowych:
Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – przewodnicząca Pani Edyta Korzeniewska
- zapoznanie się z tematyką doskonalenia wewnątrzszkolnego oraz ofertą edukacyjną dla
nauczycieli CKU i KPCEN
- spotkania z przedstawicielami Wyd. Nowa Era, GWO, WSiP
- organizacja dyżurów na przerwach i inne obowiązki opiekuńcze
- uwagi i zalecenia do pracy wychowawczej (dyscyplina, punktualność, bezpieczeństwo,
- przeciwdziałanie agresji, promowanie kulturalnego zachowania w szkole, podczas koncertów, na
stołówce i in).
- kalendarium imprez, konkursów i uroczystości szkolnych – przydział i omówienie zadań
- organizacja zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
- ćwiczenia z obsługi e-dziennika (od II sem.)
- analiza dokumentacji z PPP i spotkanie ze specjalistami tej poradni
- szkolenie zorg. przez PPP nt. „Diagnozowanie zdolności matematycznych ucz. kl. I-III”
- zorganizowanie nagród i dyplomów dla dzieci biorących udział w szkolnych etapach Konkursów
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych – przewodnicząca pani Justyna Wiśniewska,
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- informowanie o formach doskonalenia zawodowego oraz relacje nauczycieli nt efektów
podejmowanych przez siebie kursów, szkoleń i konferencji
- plan pracy na rok szkolny w I semestrze i omówienie wyników w II sem. w zakresie przedmiotów
humanistycznych, w tym - podział zadań dot. gazetek tematycznych,
- uroczystości szkolnych , konkursów i imprez szkolnych i in analiza wyników Egzaminów
próbnych gimnazjalnych i maturalnych
- pomoc i współpraca koleżeńska – dzielenie się doświadczeniami – lekcje otwarte, testy
sprawdzające wiedzę, opieka nad studentami – praktykantami, obsługa e-dziennika
- organizacja lekcji filmowych, edukacji teatralnej i lekcji muzealnych
- wymiana doświadczeń w prowadzeniu projektów edukacyjnych z uczniami kl. II gim
- podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i
wojewódzkich przedmiotowych
- informowanie o działalności biblioteki szkolnej, w tym o lekcjach bibliotecznych,
- prowadzeniu Biuletynu ZSM
- działania prowadzące do rozszerzenia czytelnictwa w szkole i zamiłowania uczniów do kontaktu
z książką
- relacje z postępów w terapii logopedycznej uczniów
- wybór podręczników do kl. IV , VI i VII SP oraz I i III OSM II st.
- współpraca bibliotekarzy ZSM z Tow. Nauczycieli Bibliotekarzy i Biblioteką Pedagogiczną w
Toruniu
Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych – przewodniczący pan Jacek
Hirsch
- organizacja konkursów przedmiotowych oraz omówienie wyników i osiągnięć uczniów analiza
wyników Egzaminów próbnych – gimnazjalnych i maturalnych
- zapoznanie z ofertą Festiwalu Nauki i Sztuki oraz innych zajęć edukacyjnych w oparciu o
instytucje naukowe w Toruniu w tym m.in. Młyn Wiedzy
- propagowanie wiedzy przyrodniczo ekologicznej, relacje z zajęć terenowych i wyjazdów do
Zielonych Szkół
- wybór podręczników do kl. IV , VI i VII SP oraz I i III OSM II st.
- referat nt. „Soroban – liczydło japońskie”
Zespół Wychowawczy – przewodnicząca pani Aleksandra .Kotowska
- zapoznanie się i omówienie Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu
Profilaktyki
- zapoznanie z Regulaminem Ucznia i Regulaminem Samorządu Szkolnego
- podjęcie decyzji o przeprowadzeniu Ankiety wśród rodziców oraz konsultacji z nauczycielami i
uczniami w celu stworzenia Regulaminu korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy uczniów i nauczycieli
- oferta warsztatów i szkoleń dla nauczycieli – wychowawców
- oferta współpracy ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Toruniu, Strażą
Miejską
- kształtowanie u uczniów umiejętności prawidłowego zachowania w obliczu zagrożeń – apele,
pogadanki, Kurs pierwszej pomocy, próbny alarm przeciwpożarowy
- zbiórki charytatywne w szkole i współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt
- organizacja Muzycznego Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Sportu
- współpraca z edukacyjną pielęgniarką szkolną w zakresie edukacji prozdrowotnej
Zespół Nauczycieli Języków Obcych – przewodniczący pan Jarosław Wiśniewski
- zapoznanie się z ofertą i nowościami wydawniczymi dla uczniów na wszystkich poziomach
kształcenia językowego
- omówienie wyników egzaminu gimnazjalnego w kl. III, próbnej matury oraz wnioski do dalszej
pracy
- omówienie planowanych i relacja z przebiegu wojewódzkich konkursów językowych oraz
konkursów wewnątrzszkolnych dla klas młodszych, gimnazjum i liceum
- wymiana doświadczeń związanych z metodami i efektywnością nauczania języków obcych
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- przydział obowiązków związanych z wystrojem klas, gazetkami ściennymi na korytarzach
szkolnych oraz udziałem w różnych wydarzeniach szkolnych
Poszczególni nauczyciele brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Międzynarodowe Mistrzowskie warsztaty Rytmiczne Lusławice 20016
- Warsztaty „Harmonia jazzowa” w Inowrocławiu – Maciej Afanasjew AM Bydgoszcz
- Ogólnopolska Konferencja poświęcona Feliksowi Nowowiejskiemu w Barczewie
- Szkolenie Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- Międzynarodowe Seminarium Wokalne „Współczesne bel canto” w Gliwicach
- Ogólnopolskie warsztaty oraz Mistrzowski Kurs Dyrygowania w AM w Bydgoszczy – Tatiana
Maliszewska AM w Moskwie
- Konferencja naukowa z warsztatami pt „Międzynarodowe Triennale Choreografii Muzyki” w AM
w Poznaniu
- Studia podyplomowe w zakresie „Rytmiki i kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I stopnia”
– Akademia Sztuki w Szczecinie
- Warsztaty metodyczne z kształcenia słuchu - PSM w Golubiu-Dobrzyniu
- Ogólnopolskie Seminarium oraz Warsztaty Chóralne „Norway Passion” prowadzone przez Jona
Fyllinga (Norwegia) – AM Bydgoszcz
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dlaczego Kodaly” – AM Bydgoszcz
- Międzynarodowe Forum Saksofonowe we Wrocławiu
- Warsztaty CEA w Warszawie „Spotkanie z Mistrzem” – prof. Alina Mleczko UM
- Warsztaty saksofonowe w Bydgoszczy – prof. Paweł Gusnar UM Warszawa
- Ogólnopolski Kurs Stroikowy im. Kazimierza Piwkowskiego w Warszawie
- Szkolenie „Techniki mikrofonowania na przykładzie mikrofonów DPA” – prowadzenie Rune Slot
(Dania). Szkolenie odbyło się w Teatrze Kamienica w Warszawie
- Szkolenie „Między nami nauczycielami, o wartościach, emocjach, relacjach, czyli o znaczeniu
tekstu literackiego w kształtowaniu osobowości dziecka”
- Szkolenie metodyczne org. przez Wydawnictwa Językowej „Zmiany formuły egz.
Gimnazjalnego oraz maturalnego w roku 2016/17”
- Konferencja metodyczna „Język angielski w Nowej Szkole Podstawowej zorg. przez Wyd.
Oxford University Press”
- Kurs zorg. przez Wydz. Edukacji „Erasmus-Mobilność kadry edukacji szkolnej”
- Konferencja i wartsztaty KPCEN „Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży”
- Konferencja zorg. przez Wyd. Nowa Era „Nowa podstawa programowa z fizyki w szkole
podstawowej”
- Konferencja dla naucz. wychowania fizycznego w CKU „Projekt nowej podstawy programowej
przedmiotu wychowania fizycznego dla kl. IV-VIII”
- Szkolenie „Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia”
- Konferencja „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej” Warsztaty lalkarskie zorg. przez
Teatr „Baj Pomorski”
- Szkolenie zorg. przez CKU o lapbookach oraz e-twinning
- Konferencja metodyczna „Rola świetlicy szkolnej w wychowawczej funkcji szkoły zgodnie z
nową Podstawą programową”
- Warsztaty dla wychowawców świetlic „Wiosenne inspiracje w pracach plastycznotechnicznych”
- Kurs „Podstawy dziewiarstwa”
- Warsztaty zorg. przez KPCEN „Rozwijamy zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów
na etapie edukacji wczesnoszkolnej”
- Seminarium z Dydaktyki Matematyki (cykl spotkań przez cały rok szkolny)
- XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „MatematykaLubię to!” (Wrocław)
- Konferencja zorg. przez Wyd. Nowa Era „Od małego do dużego, czyli matematyka od 4 do 8
klasy”
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- Szkolenie dla nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych i gimnazjów (Akademia
GWO)„Jak uczyć, aby dzieci się uczyły”
- Warsztaty dla nauczycieli informatyki „Programowanie i myślenie matematyczne na II i III etapie
edukacyjnym
- Webinarium Mistrzów Kodowania
- Webinarium „Czytanie pomaga”
- Konferencja zorg. przez CKU TODMiDN „Z programowaniem lepiej”
- Konferencja przedmiotowo-metodyczna „Europejskie regulacje bezpieczeństwa cyfrowego –
przykłady praktycznych rozwiązań”
- Konferencja zorg. przez KPCEN „Myślę, tworzę, programuję – nauka programowania na II etapie
edukacyjnym”
- Konferencja i warsztaty zorg. przez Instytut Informatyki i Matematyki UMK „Informatyka w
Edukacji”
- Szkolenie „KORP-standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1.m.do
9.r.ż.” (Warszawa)
- Studia podyplomowe WSB Bydgoszcz „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami
integracji sensorycznej”
- Konferencje metodyczne zorg. przez Wyd. Nowa Era i WSiP „Oferta wydawnicza dostosowana
do nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii”
- Szkolenie „Czy jesteśmy bezbronni wobec współczesnych chorób cywilizacyjnych?” –
E.Solarczyk
- Warsztaty zorg. WOAK Toruń „Jak samodzielnie zrobić stronę internetową?”
- Konferencja metodyczna dla naucz. j.angielskiego zorg. przez Wyd. Macmillan „Szkoła na nowej
podstawie”
- Szkolenie IV moduł Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Metodą B.Padovan oraz warsztaty
doskonalące pracę terapeutyczną w/w metody
- Szkolenie dla liderów Programu Profilaktycznego „Falochron”
- Konferencja „Profilaktyka uzależnień od życia wirtualnego, czyli co musisz wiedzieć, żeby nie
uzależnić się od Facebooka”
- Warsztaty „Warsztat Casillo Morallesa” (Wrocław)
- Konferencja i szkolenie „Opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
w szkole”
- Warsztaty „Techniki graficzne” w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka
- Seminarium „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”
- Konferencja „Zmiany w podstawie programowej w edukacji wczesnoszkolnej oraz podstawowe
założenia, filozofia zmian i kierunki działania”
- Konsultacje zespołowe „Świetlice szkolne w nowych przepisach prawa oświatowego”
- Seminarium i warsztaty „Operacja Leń-nauczyciel z rodzicem na tropie zaginionej motywacji”
- Warsztaty „Jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?”
- Konferencja „Zajęcia kodowania w świetlicy szkolnej zgodnie z nową podstawą programową”
- Warsztaty „Muzyczno-ruchowe zabawy świetlicowe”
- Seminarium „Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu picture book (Kłopot ) Iwony
Chmielewskiej”
- Warsztaty prowadzone przez pisarkę i ilustratorkę Agatę Półtorak „Czarowanie słowem”
- Szkolenie zorg. przez Wyd. GWO „Edukacja kreatywna. O twórczym myśleniu i motywacji na
lekcji”
- Szkolenie „Diagnozowanie umiejętności matematycznych u młodszych uczniów”
- Szkolenie „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli”
- Webinarium „Retoryka-kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej”
- Warsztaty „Wspomaganie umiejętności poprawnego pisania i czytania poprzez gry i zabawy”
- Warsztaty dla katechetów „Jesienne warsztaty artystyczne”
- Warsztaty „Wychowanie czy hodowanie?”
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- Podjęcie studiów podyplomowych „Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i
ponadpodstawowej”
- Szkolenie „Gotowość szkolna”
Udział uczniów w konkursach i przesłuchaniach muzycznych
międzynarodowych:
- VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny „Canco Mediterrania w Barcelonie – I miejsce i Złoty
Dyplom w kat. Muzyka ludowa; I miejsce i Złoty Dyplom w kat. Muzyka sakralna (Chór
Dziecięcy „Gioia di Cantare”, naucz. R.Szerafin-Wójtowicz)
- XVI Międzynarodowy Konkurs Chóralny im Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – Złoty
Dyplom i nagrody za najlepsze wykonanie kompozycji F.Nowowiejskiego i utworu muzyki
dawnej (Chór Dziecięcy „Gioia di Cantare”, naucz. R.Szerafin-Wójtowicz)
- I Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Solcu Kujawskim – I miejsce (Dawid Deja, naucz.
K.Lutrzykowski); I miejsce (Michał Konarski, naucz. K.Lutrzykowski); II miejsce (Hubert
Klimczak, naucz. K.Lutrzykowski); III miejsce (Konrad Radecki, naucz. K.Lutrzykowski)
- Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Wiedniu (Austria) – II miejsce (Dawid Deja, naucz.
K.Lutrzykowski)
- 42 Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Puli (Chorwacja) – II miejsce (Dawid Deja, naucz.
K.Lutrzykowski)
- Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych w Elblągu – III miejsce (Dominik
Gawarkiewicz, naucz. D.Bojarczuk)
- Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy w Pradze – III miejsce (Joanna Jaworska, naucz.
I.Michalak
- Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Szafarni – udział (Anastazja Nocoń, naucz. M.
Kamola)
- Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski w Barndenburgu w Niemczech – udział (Adam
Falenta, naucz. M. Cynk-Mikołajewska)
ogólnopolskich:
 Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna – laureat (Krzysztof Wysłouch, naucz. A.Derkowska)
 III Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego – I miejsce (Dominika
Wierzchowska, naucz. M.Cynk-Mikołajewska); II miejsce (Adam Falenta, naucz. M.CynkMikołajewska)
 Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w ramach Uczniowskiego Forum Muzycznego w
Warszawie - II miejsce (Adam Falenta, naucz. M.Cynk-Mikołajewska)
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Karola Szymanowskiego – II miejsce (Petra
Mietła i Jagoda Przybylska, naucz. A. Derkowska)
 VII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy – Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna
(Chór Dziecięcy „Gioia di Cantare”, naucz. R.Szerafin-Wójtowicz)
 III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny w Brodnicy „Mali Mistrzowie Perkusji” – I miejsce
(Tymoteusz Kaczmarek, naucz. M.Marciniak); udział (Tomasz Lewandowski, naucz.
V.Wroniecka)
 Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych w Kwidzynie – II miejsce (Michał Radziejewski,
naucz. G.Radziejewski)
 IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Toruniu – III miejsce (Maria Zaczykiewicz, naucz.
G.Witkowska); wyróżnienie (Klara Jankowska, naucz. M.Żuchowska); wyróżnienie (Oliwia
Stawarz, naucz. A.Bondel); (Adam Falenta, naucz. G.Bogusz); wyróżnienie (Marcelina Nirska,
naucz. N.Yaroschenko)
 XXIII Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy w Mławie – wyróżnienie (Dawid Deja, naucz.
K.Lutrzykowski)
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 XXII Słupeckie Spotkania Muzyczne – laureat (Szymon Lenart, naucz. M.Miszewska-Zasadny);
laureat (Michał Konarski, naucz. K.Lutrzykowski); wyróżnienie (Pola Białowicz, naucz.
M.Miszewska-Zasadny); wyróżnienie (Dawid Deja, naucz. K.Lutrzykowski)
 Ogólnopolskie Konfrontacja Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej w Bydgoszczy –
wyróżnienie (Dominik Gawarkiewicz, naucz. D.Bojarczuk); wyróżnienie (Joanna Jaworska,
naucz. I.Michalak); wyrónienie (Antonina Obermuller, naucz. B.Wiącek-Felczykowska)
 XIV Sopockie Kameralia Gitarowe – III miejsce Patrycja Wietrzyńska, gitara i Alicja Kujawska,
skrzypce, naucz. J.Wiśniewski);
 II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Turznie – III miejsce (Miłosz Rządkiewicz, naucz.
M. Czaposki)
 XV Grudziądzki Konkurs Akordeonowy – wyróżnienie (Michał Konarski, naucz.
K.Lutrzykowski)
 I Ogólnopolski Konkurs Talenty Skrzypcowe w Poznaniu – wyróżnienie (Adam Falenta, naucz.
G.Bogusz); wyróżnienie (Klara Jankowska, naucz. M. Żuchowska)
makroregionalnych:
- II Przegląd Chóralny Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko-Pomorskiego – Złoty Dyplom i
zwycięstwo w kategorii A (klasy V i VI, naucz. A. Jędrzejewska-Stachura; Złoty Dyplom (Chór
Młodzieżowy „Semper Iuvenes”, naucz R. Szerafin-Wójtowicz); Złoty Dyplom („Gioia di
Cantare”, naucz. R. Szerafin-Wójtowicz)
- III Konkurs Wiolonczelowy i Kontrabasowy w Kowalewie Pomorskim – II miejsce (Helena
Gałek, naucz. D.Bojarczuk); III miejsce (Janina Nowakowska, naucz. D.Bojarczuk); III miejsce
(Zofia Jaworska, naucz. J.Grochowska); wyróżnienie (Klara Grochowska, naucz. D.Bojarczuk);
wyróżnienie (Antonina Obermuller, naucz. J.Grochowska); wyróżnienie (Zuzanna Kubacka,
naucz. J.Grochowska); wyróżnienie (Katarzyna Zasadna, naucz. K.Wroniszewski)
- XXIII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas III szkół I stopnia w Bydgoszczy –
III miejsce (Maria Zaczykiewicz, naucz. T. Ratajczak), wyróżnienie (Mateusz Kłosiński, naucz.
T. Ratajczak)
- XIII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st. w Bydgoszczy – wyróżnienie
(Agata Zając, naucz. M. Krzemień)
- II Kujawsko-Pomorski Konkurs Fletowy – wyróżnienie (Natalia Krause, naucz. M.FrycaMazowiecka)
regionalnych:
- II Konkurs Pianistyczny „Solo i w duecie” w Szafarni – I miejsce (Julia Tucholska, naucz. E.MiśRadziejewska); II miejsce ((Jan von Styp Rekowski, naucz. K.Wegorek); III miejsce Zofia
Zagórska, naucz. K.Gołomska-Kaczmarek); wyróżnienie (Maja Tołwińska, naucz. A.SobońWakarecy)
- XI Chełmżyński Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I stopnia – II miejsce (Marcel
Włodarczyk, naucz. M.Ciesielski); III miejsce (Grzegorz Hirsch, naucz. P.Kaźmierczak)
- I Konkurs Pianistyczny im Kazimierza Serockiego w Solcu Kujawskim – III miejsce (Gabriel
Nirski, naucz. A.Soboń-Wakarecy); III miejsce (Eryk Hofman, naucz. K.Subczyński);
wyróżnienie (Anna Zaczykiewicz, naucz. E.Skarżewska); wyróżnienie (Tymoteusz Hofman,
naucz. K.Subczyński); wyróżnienie (Jan von Styp Rekowski, naucz. K.Wegorek); wyróżnienie
(Antonina Wujków, naucz. E.Miś-Radziejewska)
- Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Skrzypiec SM I st. – wyróżnienie (Adam Falenta,
naucz. G.Bogusz); wyróżnienie (Klara Jankowska, naucz. M.Żuchowska)
- Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Gitary SM I st. – wyróżnienie (Szymon
Marczyński, naucz. J.Wiśniewski); wyróżnienie (Julia Syrocka, naucz. M.Gzubicki); wyróżnienie
(Marcel Włodarczyk, naucz. M.Ciesielski); wyróżnienie (Michalina Gręźlikowska, naucz.
P.Kaźmierczak)
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- Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Wiolonczeli SM I st. – wyróżnienie (Helena Gałek,
naucz. D.Bojarczuk)
- Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych – wyróżnienie (Aleksandra
Puchalska, naucz. W.Kochanowski); wyróżnienie (Jan Szwechowicz, naucz. J.Marszałek);
wyróżnienie (Michał Radziejewski, naucz. G.Radziejewski)
- II Festiwal Gitarowy na Zamku w Golubiu Dobrzyniu – wyróżnienie (Szymon Marczyński, naucz.
J.Wiśniewski)
- Konkurs Instrumentów Dętych w Grudziądzu – wyróżnienie (Marcel Romanowski, naucz.
W.Kochanowski); wyróżnienie (Bartosz Potęga, naucz. G.Radziejewski); wyróżnienie (Krystian
Rozwonkowski, naucz. G.Radzuejewski); wyróżnienie (Hubert Kryska, naucz. G.Radziejewski)
Podsumowanie egzaminów zewnętrznych
Egzaminy gimnazjalne (19 – 21 kwietnia):
1. Cz. Humanistyczna
J. polski
92,6%
Historia / WOS 77,1%
2. Cz. matematyczno-przyrodnicza
Matematyka
76,1%
P. przyrodnicze 72,3 %
3. Cz. językowa
J.angielski p.podst. 92,5% , p. rozszerz. 83,6%
J.niemiecki p.podst. 94 %,
Egzamin maturalny (4 -22 maja):
Maturę zdawało 13 osób, tyle też język polski, matematykę i język angielski podstawowy, 9 osób
rozszerzony, trzy osoby zdawały rozszerzony język polski, jedna matematykę, trzy osoby
rozszerzoną historię muzyki, jedna wiedzę o społeczeństwie.
Dwie osoby poprawiały wyniki z poprzednich lat zdając rozszerzony język rosyjski, biologię i
chemię.

średnia klasy na pp.
średnia klasy na pr.
średnia klasy ustny

JĘZYK
POLSKI
68%
58%
69%

JĘZYK
ANG.
92,5%
73%
88%

MATEM.
61%
24%

WOS

HISTORI
A MUZ.

42%

76%

Osiągnięcia uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
I A nauczyciel i wychowawczyni pani Edyta Korzeniewska
 II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „W Świecie Zwierząt” – ucz.
Franciszek Król
 II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ks. Jana Twardowskiego
„Obiecanki cacanki”, ucz. Natalia Dobosz, naucz. E.Ziara
I B nauczyciel i wychowawczyni pani Grażyna Rutkowska
 II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „W Świecie Zwierząt” – ucz. Pola
Zawadzka, Helena Wiśniewska
 I miejsce w Konkursie „Dzieci Filozofują” w kategorii „Bajki filozoficzne” kl. I-III ucz. Emilia
Megger, naucz. M.Zalewska
II A nauczyciel i wychowawczyni pani Zofia Heyka
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 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „W Świecie Zwierząt” – ucz. Piotr
Burdziej, Maria Jankowska
 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” - ucz. Piotr Burdziej,
Aleksandra Gonet
 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia - ucz. Piotr Burdziej, dyplomy
uznania - ucz. Maria Jankowska, Karolina Wałdowska, Zuzanna Kubiczek
 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” – ucz. ucz. Piotr
Burdziej, Rozalia Hinca
 wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Co Wisła w Toruniu widziała” – ucz.
Maria Jankowska
II B nauczyciel i wychowawczyni pani Aldona Mielcarek
 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „W Świecie Zwierząt”, ucz. Helena Szroeder
 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Ortografik” - ucz. Helena Szroeder
 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” – ucz. Helena Szroeder,
Agnieszka Oracz
 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia oraz w Międzyszkolnym
Konkursie „Najlepszy Matematyk” ucz. Helena Szroeder
 I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ks. Jana Twardowskiego
„Obiecanki cacanki”, ucz. Helena Szanciło, naucz. E.Ziara
 wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Grafiki Komputerowej” – ucz. Jadwiga
Hoffmman
 wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona Postać Bajkowa - ucz.
Melania Nolka-Wiśniewska
III A nauczyciel i wychowawczyni pani. Wiesława Raczyńska
- laureaci ucz. Feliks Jankiewicz i Jan Mordawski oraz wyróżnienia - ucz, Maria Błaszczyk, Gaja
Karpińska, Antonina Sawicka, Jan Frommhotz, Dominik Łosoś w Ogólnopolskim Konkursie
Logicznego Myślenia
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „W Świecie Zwierząt”, ucz. Zofia
Jezierska
- wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” – ucz. Gaja Karpińska,
Kajetan Lasoń, Jan Mordawski, Feliks Jankiewicz, Maria Zaczykiewicz
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”, ucz. Gaja Karpińska
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Co Wisła w Toruniu widziała?”, ucz.
Zofia Jezierska
III B nauczyciel i wychowawczyni pani Małgorzata Ławniczak
- bardzo dobry wynik ucz. Gabriel Nirski oraz wyróżnienia ucz. Leon Behrendt, Pola Szyczewska,
Paweł Lisak w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Matematyk”, ucz. Paweł Jaworski
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „W Świecie Zwierząt”, ucz. Paweł
Lisak, Paweł Jaworski
- laureaci ucz. Gabriel Nirski, Paweł Lisak, Paweł Jaworski i Pola Szyczewska oraz wyróżnienia –
ucz. Zofia Chudzik, Filip Ratajczak i Anna Zwierz w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego
Myślenia
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Bóbr” – Gabriel Nirski
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ks. Jana
Twardowskiego „Obiecanki cacanki”, ucz. Paweł Jaworski, naucz. Ks. Ł.Maciejko
IV A wychowawczyni pani Justyna Wiśniewska
- laureat w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz wyróżnienie w
Międzyszkolnym Konkursie „Liga Zadaniowa” ucz. Jan Górski, naucz. M.Hałaburda
- wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” ucz. Klara Jankowska,
Julia Kruger, Jan Szwechowicz, Dorian Nguyen, Antoni Rabcewicz, Dawid Gąbka, naucz
M.Hałaburda
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- I miejsce w Międzyszk. Konkursie Literackim „Kreujemy Świat Baśni” ucz. Julia Kruger, naucz.
J.Wiśniewska
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego Narodzenia” oraz
wyróżnienie w Międzyszkonym Konkursie Literackim „Kreujemy Świat Baśni” ucz. Dawid
Gąbka, naucz J.Wiśniewska
IV B wychowawczyni pani Dorota Humienna
- bardzo dobry wynik ucz. Hubert Wiśniewski i Inga Jezińska oraz wyróżnienia ucz. Marcel
Włodarczyk i Teodor Oracz w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, naucz.
M.Hałaburda
- finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz II miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga zadaniowa” ucz Hubert Wiśniewski, naucz.
M.Hałaburda
- laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej „Olimpus” dla kl. IV szkoły podstawowej (7
miejsce w Polsce) ucz. Inga Jezińska, naucz. M.Kończewska
- I miejsce ucz. Julia Tucholska i wyróżnienie ucz. Zuzanna Kubacka w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego”, naucz. A.Zabojska
IV C wychowawczyni pani Dorota Ławicka
- wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, ucz. Łucja Władecka,
Maja Hering – Zagrocka, Martyna Kłos, Dominika Gadzała, naucz. M.Trabszys
- I miejsce w Międzyszk. Konkursie Literackim „Kreujemy Świat Baśni” ucz. Kaja Krzemińska,
naucz K.Kazuro-Borek
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Granice wyobraźni” ucz. Helena Gałek,
naucz. K.Kazuro-Borek
- wyróżnienie w Konkursie Plastyczno-Ekologicznym z cyklu „Przestrzenie Przyrody” pn.
„Niezwykły świat płazów”, ucz. Maja Hering-Zagrocka, naucz. A.Zabojska
V A wychowawczyni pani Agnieszka Soroka
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody, ucz. Franciszek Smużny, naucz.
E.Solarczyk
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Granice wyobraźni” ucz. Aleksandra
Puchalska, naucz. A.Marszałkowska
V B wychowawczyni pani Ewa Solarczyk
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga zadaniowa” dla kl. VI szkoły
podstawowej – ucz. Maria Jaworska, naucz. M.Hałaburda
- wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” ucz.
Ignacy Borkowski, Adam Falenta, Maria Jaworska, naucz. M. Hałaburda
- finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody, ucz. Ignacy Borkowski, naucz.
E.Solarczyk
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego Narodzenia” oraz
wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Granice wyobraźni”, ucz. Lena
Skubaczewska, naucz. A.Brudzyńska
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Co Wisła w Toruniu widziała?”, ucz.
Ignacy Borkowski, naucz. A.Zabojska
VI A wychowawczyni pani Katarzyna Kazuro-Borek
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody, ucz. Dominika Pik , naucz.
E.Solarczyk
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki, laureatka
Międzyszkolnego
Konkursu Matematycznego „Liga zadaniowa” oraz wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, ucz. Dominika Pik, naucz.
M.Trabszys
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego ucz. Michalina
Lenz naucz. D. Ławicka
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- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada
zmrok.?”, III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego
Narodzenia” oraz III miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym , ucz. Dominika Pik, naucz.
K.Kazuro-Borek i E.Ziara
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Informatycznym „Bóbr”, ucz. Dominika Pik, naucz
D.Humienna
- I miejsce w Regionalnym Konkursie „Sławię Cię Ziemio słowem i pieśnią” oraz finalistka
w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym, ucz. Julianna Ościk, naucz. K.Kazuro-Borek i E.Ziara
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada
zmrok?”, ucz. Małgorzata Gmiterek, naucz. K.Kazuro-Borek
VI B wychowawczyni pani Agnieszka Zabojska
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, laureat w Międzyszkolnym
Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa” (I miejsce w kategorii kl. VI szkoły podstawowej
i 2 miejsce w kategorii gimnazjum) oraz wyróżnienie w Międzynarod. Konkursie „Kangur
Matematyczny”, ucz. Filip Korzeniewski, naucz. D.Kłos
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, ucz. Maja Olejnik,
naucz. M.Marcinkowska-Zgolińska
- finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, ucz. Marta Bogucka i
Filip Korzeniewski naucz. A.Brudzyńska
- II miejsce Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa” (dla kl. VI szkoły
podstawowej) oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” , ucz.
Marcelina Nirska, naucz. D.Kłos
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Dzieci filozofują” – praca grupowa: ucz. Martyna
Dąbrowska, Alicja Lewna, Maja Kwasiborska, naucz. M.Zalewska
- I miejsce w XI Toruńskim Biegu im. Jana Pawła II w kategorii chłopców kl. IV-VI, ucz.
Tymoteusz Oller, naucz. M.Kwiatkowski
- IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Mitologicznej „Olimpus”, ucz. Anastazja
Nocoń, naucz. E.Gawrońska
I gim wychowawczyni pani Justyna Sawicka
- bardzo dobry wynik i nagroda I st. w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”
oraz III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa”, ucz. Mateusz
Skrzypnik, naucz. M.Hałaburda
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa”, ucz. Wiktoria
Giza, naucz. M.Hałaburda
- nagroda w Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, ucz. Sabina Barczyk, naucz.
A.Zabojska
II gim wychowawca pan Radosław Wiśniewski
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego, ucz. Karolina
Sekuła, naucz. I.Brożyna
- laureat w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa” oraz finalista
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, ucz. Mateusz Gołaszewski, naucz.
M.Trabszys
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” ucz. Jan Domaros, naucz.
M.Trabszys
III gim wych. Maja Marcinkowska-Zgolińska
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – ucz. Justyna Solarczyk,
naucz. M.Rybicka
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki ucz. Zofia Mierzwicka, naucz.
J.Hirsch
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego ucz. Edyta Stachewicz,
naucz. K.Kazuro-Borek
- finalistki Wojewódzkiego Konkursu „Humanista Roku 2016/17” dla klas III gimnazjalnych, ucz.
Maria Heyka i Aleksandra Mierzejewska, naucz. K.Kazuro-Borek
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I lic wychowawczyni pani MariaTrabszys
- laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Rynna Poetycka” ucz. Dominika
Massloch, naucz. A.Marszałkowska
- III miejsce kl. I lic i II lic w Grze Miejskiej org. przez Wydział Filologii Germańskiej UMK
II lic wychowawczyni pani Iwona Brożyna
- stypendium Premiera Rady Ministrów dla ucz. Mikołaja Grzebieniowskiego za średnią ocen 5,14
oraz aktywność w Samorządzie Szkolnym i pracę społeczną na rzecz ZSM
- III miejsce kl. I lic i II lic w Grze Miejskiej org. przez Wydział Filologii Germańskiej UMK
Konkursy szkolne i udział w konkursach międzyszkolnych
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. - konkursy przedmiotowe
Nazwa konkursu
Język polski
Matematyka
Liga Zadaniowa
Przyroda
J. angielski

Etap szkolny
12
27
40
22
41

E. rejonowy
3
4

E. wojewódzki
2
3

5
3

4
2

Finaliści
2
1
1
1
-

Laureaci
2
5
3
2

Konkursy Wewnątrzszkolne OSM I st.
Przegląd Pieśni Patriotycznej z prelekcją historyczną dla najmłodszych kl. I-III
Konkurs J. angielskiego „Grammar Master”
Konkurs Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej
Konkurs na Najlepszego Przyrodnika ZSM
VIII Mikołajkowy i IX Wielkanocny Szkolny Konkurs Szachowy kl. I-VI - org. świetlica szkolna
Turniej Warcabowy
I i II Szkolny Turniej Gier Planszowych
XXIV Szkolny Konkurs Recytatorski
 I-III „Wierszyki – Smakołyki”
 IV-VI „Wiersze na niepogodę”
Klasowe Konkursy Wiedzy w kl. I-III
Klasowe Konkursy Czytelnicze w ramach projektu „Cała Polska czyta Dzieciom”
Turniej Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej kl. IV-VI
VI Szkolny Konkurs Historyczny SFINKS dla kl. IV-VI nt. „Generał Elżbieta Zawacka”
VII Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – wszystkie grupy wiekowe
Całoroczny program pt. „Sesja z Plusem” – matematyczne sprawdziany i analiza wyników
z matematyki (kl.IV, V, VI) – część ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”
III Szkolny Konkurs Czytelniczy „Najpiękniejsze lektury dzieci, rodziców i dziadków" – biblioteka
szkolna
Konkursy plastyczne:
 „Literatura i plastyka – bohaterowie książek dla dzieci”
 „Dear Santa” – na najładniejszą kartkę do Św. Mikołaja
 „Zwierzęta najmilsi bohaterowie literaccy”
 „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty”
 „W ogrodzie”
Konkursy sportowe
 Turniej ringo kl. IV i V
 Turniej rzucanki siatkarskiej kl. IV, V. VI
 Turniej piłki nożnej kl. VI chłopców
 Turniej piłki ręcznej kl.VI dziewcząt
 Dzień Sportu kl.IV-VI – różne konkurencje sportowe z rywalizacją klas
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Udział uczniów OSM I st. w Konkursach Międzyszkolnych
Międzyszkolny Konkurs „Pięknego czytania” I-III
Międzyszkolny Konkurs Ortograficznego „Najlepszy Ortografik” I-III
Międzyszkolny Konkurs „Najlepszy Matematyk” I-III
Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „W Świecie Zwierząt” I-III
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe (zestawienie w tabeli powyżej)
Międzyszkolny Konkurs Literacki „Granice wyobraźni”
Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla kl. IV-VI „Jezus Chrystus w Ewangelii według Św. Marka
Ogólnopolski Projekt „Książki naszych marzeń” współorg. z TNBSP Konkursu „Kreujemy Świat
Baśni”
Miejski Konkurs Historyczny „Dzieje Torunia”
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpus”
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Obiecanki – cacanki”
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – w klasach I-III wzięło udział 85 uczniów (1
wynik bardzo dobry i 13 wyróżnień) - w klasach IV-VI wzięło udział 83 uczniów (1 laureat, 2 wyniki
bardzo dobre i 18 wyróżnień
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Liga zadaniowa”
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny on line „Bóbr” udział 31 uczniów
Konkurs „Mistrz Grafiki Komputerowej’
„Ogólnopolski Konkurs Dzieci Filozofują” ph „Szukamy dobra”
XI Bieg Przełajowy im. Jana Pawła II org. SP 13
Międzyszkolne Konkursy Plastyczne
 „Moja ulubiona postać bajkowa”
 „Hu, hu, ha nasza zima zła”
 „Czarno-białe obrazy z życia bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego”
 „Przestrzenie Przyrody” pn. „Niezwykły świat płazów”
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.
konkursy przedmiotowe
Nazwa konkursu
Język polski
Język angielski
Język niemiecki/fr
Historia
Geografia
Biologia
Fizyka
Fizyka i astronomia
Chemia
Informatyka
Matematyka
Liga Zadaniowa

Etap szkolny
4
33
5/1
3
4
10
4
2
6
5
8
4

E rejonowy
1
1/1
1
1
2
1
1

E wojewódzki
1
1/1
1
1
-

Finaliści
1
1
1
1
-

Laureaci

1
-

konkursy wewnątrzszkolne OSM II st.
Szkolny Konkurs Piosenki Świątecznej Obcojęzycznej
Konkurs J. Angielskiego „Grammar Master”
Konkurs tłumaczeniowy „Piękne czy wierne?”
Etapy szkolny Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Szkolny Konkurs „O prawach Człowieka”
„Konkurs na Lapbooka” – forma plakatu – książki o tematyce literackiej (anglojęzycznej)
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Konkurs „Postać Karola Szymanowskiego” – wystawa prac towarzyszyła Ogólnopolskiemu
Konkursowi Wiedzy o Karolu Szymanowskim, który odbył się w naszej szkole.
Konkursy sportowe:
 Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt gimnazjum
 Turniej piłki siatkowej dla dziewcząt liceum
 Turniej rzucanki siatkarskiej
Udział uczniów OSM II st. w Konkursach Międzyszkolnych
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe (zestawienie w tabeli powyżej)
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny on line „Bóbr”
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Międzyszkolny Konkurs „English Explorer 2017”
Udział kl. I, II, III i IV OSM II st. w całorocznym programie z matematyki „Sesja z Plusem” w ramach
ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła”
Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
Międzyszkolny Konkurs „Humanista Roku 2016/17 org. Wydz. Historii i Archiwistyki UMK
Konkursy plastyczne: Międzynarodowe Biennale Dzieci i Młodzieży
Miejski Konkurs Historyczny „Dzieje Torunia”
Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „Olimpus”
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpus”
Wycieczki klasowe
IA
 Skłudzewo – zajęcia plastyczne w Fundacji Piękniejszego Świata
 Parowa Falęcka/Chełmży - Gospodarstwo Edukacyjne „BabaLuda” – aktywny wypoczynek,
poznawanie okolic Torunia, rozwijanie wrażliwości na przyrodę i sztukę
IB
 Barbarka – uczczenie pamięci poległych w II wojnie światowej
 Skłudzewo – zajęcia plastyczne w Fundacji Piękniejszego Świata
 Bydgoszcz - wyjazd do Opery Nowej na spektakl „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
II A
 Bydgoszcz – Zakład Produkcji Ozdób Choinkowych – poznanie tradycji i zwyczajów związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia, warsztaty w pracowni bombek choinkowych
 Wiktorowo – poznanie historii i tradycji regionu „Szlak Piastowski”, aktywny wypoczynek
II B
 Rudnik k/Grudziądza – zabawy ruchowe w Miasteczku Westernowym, poznanie zwyczajów
pierwszych osadników w Ameryce, zwiedzanie ZOO
III A
 Wiktorowo – poznanie historii i tradycji regionu „Szlak Piastowski”, aktywny wypoczynek
III B
 Barbarka – zajęcia przyrodnicze w Zielonej Szkole, udział w Festiwalu Ekologicznym,
odwiedzenie Miejsca Pamięci Narodowej
 Kłóbka – Włocławek – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, zwiedzanie dworu
narzeczonej Fryderyka Chopina, zajęcia rekreacyjno-ruchowe w parku linowym we Włocławku
IV A
 Wiktorowo – zajęcia sportowo-rekreacyjne (ścianka wspinaczkowa, zajęcia strzeleckie),
poznanie kultury indiańskiej tzw. Dzień indiański, terenowa gra strategiczna „Poszukiwacze
skarbów”
 Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego, warsztaty w Fabryce Bombek choinkowych
 Gąsawa - kontakt z przyrodą z zajęciami w Zielonej Szkole, gry i zabawy sportowe
IV B
 Gąsawa - kontakt z przyrodą z zajęciami w Zielonej Szkole, gry i zabawy sportowe
 Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego, warsztaty w Fabryce Bombek choinkowych
IV C
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 Gąsawa - kontakt z przyrodą z zajęciami w Zielonej Szkole, gry i zabawy sportowe
VA
 Bydgoszcz – Opera Nowa – Balet „Dziadek do orzechów” oraz 2 wyjazdy do Filharmonii
Pomorskiej na audycje: „Muzyka i Architektura” i „Muzyka i Film”
 Poznań – udział w spektaklu baletowym „Kopciuszek”, pobyt w aquaparku w Termach
Maltańskich
 Gdynia – Teatr Muzyczny – spektakl „Piotruś Pan” , warsztaty w Centrum Eksperyment
„Człowiek Biomaszyna”
 Koronowo – „Wioska ginących zawodów” – zajęcia z garncarstwa, skręcanie liny, wyplatanie
bransoletek, zabawy ruchowe
VB
 Bydgoszcz – Opera Nowa – Balet „Dziadek do orzechów” oraz 2 wyjazdy do Filharmonii
Pomorskiej na audycje: „Muzyka i Architektura” i „Muzyka i Film”
 Gdynia – Teatr Muzyczny – spektakl „Piotruś Pan” , warsztaty w Centrum Eksperyment
„Człowiek Biomaszyna”
 Koronowo – „Wioska ginących zawodów” – zajęcia z garncarstwa, skręcanie liny, wyplatanie
bransoletek, zabawy ruchowe
 Gniezno – zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej – warsztaty w Fabryce Bombek choinkowych
 Funka – zajęcia w Zielonej Szkole – limnologia, ceramika, wycieczka na torfowiska, zabawy
plastyczne i ruchowe
 Barbarka – zabawy ruchowe na zakończenie roku szkolnego
VI A
 Gdańsk-Łeba - środowisko przyrodniczo-geograficzne wybrzeża – ruchome wydmy w Łebie,
Muzeum Motyli, zwiedzanie Starówki w Gdańsku
VI B
 Koronowo – „Wioska ginących zawodów” – zajęcia z garncarstwa, skręcanie liny, wyplatanie
bransoletek, zabawy ruchowe
 Gdynia – Teatr Muzyczny - spektakl „Pinokio”
 Funka – zajęcia w Zielonej Szkole –wycieczki przyrodnicze, poznanie środowiska, historii
i kultury rejonu Borów Tucholskich, zajęcia plastyczne (wiklina, ceramika, rzeźba w drewnie,
makrama, filcowanie na mokro) i zabawy ruchowe
I gim
 Zamek Bierzgłowski – wyjazd integracyjny z warsztatami z pedagogiem szkolnym (wrzesień
2016r.)
 Bydgoszcz - wyjazd do Opery Nowej na „Czarodziejski Flet”
 Poznań – wyjazd na Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
II gim
 Warszawa – wyjazd do Pałacu Prezydenckiego na Koncert z okazji 80-tej rocznicy śmierci Karola
Szymanowskiego (przedstawiciele kl. I-III gimnazjum)
III gim
 Bieszczady – wędrówki po górach, baza w Wetlinie
I lic
 Warszawa – wyjazd do Pałacu Prezydenckiego na Koncert z okazji 80-tej rocznicy śmierci Karola
Szymanowskiego (reprezentacja kl. I-III liceum)
 Inowrocław – pobyt integracyjno-rekreacyjny
II lic
 Władysławowo – pobyt nad morzem, zajęcia i zabawy integracyjne
III lic
 Częstochowa – pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
Zajęcia pozaszkolne i udział w wydarzeniach kulturalnych oraz zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozaszkolne
 Teatr Baj Pomorski - spektakle „Aya, to znaczy miłość”, „Pinokio” oraz udział w warsztatach
teatralnych
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Teatr Wilama Horzycy „12 miesięcy”
Teatr Muzyczny w Toruniu „Jacek i Placek na tropie Księżyca”, „Janko Muzykant”
CCK „Jordanki” – „Akademia pana Kleksa”
Teatr „Zaczarowany Świat” – „Tuba Dei i Anioły” – Opera lalkowa
Opera Nowa w Bydgoszczy – „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków”
Zajęcia biblioteczne w Książnicy Kopernikańskiej – - rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci kl. IIII – „Ciocia Jadzia na wsi”, „Baśń o świętym spokoju”, „A ja nie chcę być księżniczką”, „Renifer
czerwononosy”, „Dwanaście miesięcy”, „Wielka historia małej kreski”, „Kiedy dzieci lubią
książki…”, „Zwiastuny wiosny”, „Wakacje”
 Spotkanie autorskie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Kazimierzem Szymeczko
 Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne w Zielonej Szkole na Barbarce –
 Planetarium – „Wirująca Ziemia”
 Udział w Salonie Maturzystów – aula UMK, wrzesień 2016
 Lekcje Filmowe dla kl.IV-VI „Magia filmu” i „Efekty specjalne w filmie”
 Kino „Poszukiwacze zaginionej wioski”, „Piraci z Karaibów”, „Sekretne życie zwierząt
domowych”, „Był sobie Pies”
 Zajęcia w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” – projektowanie i wydruk 3D, praca
w programie Tinkercad, zwiedzanie ekspozycji stałej
 Muzeum Toruńskiego Piernika
 Toruńska Orkiestra Symfoniczna w siedzibie CKK „Jordanki” – zajęcia edukacyjne, udział
w próbach generalnych przed koncertami TOS
 Warsztaty plastyczne w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie
 Ogród Zoobotaniczny – „Poznajemy zwierzęta”
 Muzeum Etnograficzne „W to mi graj”
 Muzeum Okręgowe - Ratusz Staromiejski – cykl zajęć: „Królowie polscy w Toruniu”,
„Poznajemy nasze miasto”
 CSW – zwiedzanie wystawy wybranych prac z Kolekcji obrazów Krzysztofa Musiała „Tu
jesteśmy”
 Dom Kopernika – „Śladami Mikołaja Kopernika
 Udział w Festiwalu Nauki i Sztuki UMK – „Zawracanie Wisły kijem, czyli o doświadczeniach
z ruchem i wodą”
 Wydział Humanistyczny UMK – udział kl. II i III gim. oraz I i II lic. w cyklu wykładów
organizowanych przez Wydz. Filologii Germańskiej pt. „Akademicka wędrówka po krajach
niemieckojęzycznych”. Cykl zakończył się Grą miejską w języku niemieckim, w której uczniowie
OSM II st. zajęli III miejsce. Współpraca obejmowała również wizytę studentów anglistyki z
Kolumbii i Mołdawii oraz studentek polonistyki z Chin, na lekcjach w naszej szkole.
 Warsztaty w Instytucie Biologii i Biotechnologii UMK „Minerały, które kryje ziemia”,
zwiedzanie ekspozycji Muzeum Przyrodniczego
 Zajęcia techniczne w drewnie – „Majsterkowanie w Castoramie”
Zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań
 Kółko geograficzne - p. M. Rybicka
 Kółko plastyczne „Nie taka postać straszna, czyli poznajemy tajniki rysowania postaci i nie
tylko.” p. A. Zabojska
 Kółko polonistyczne dla kl. VI OSM I st. i kl. IV OSM II st. społecznie p. A.Marszałkowska oraz
dla kl. III gim. społecznie K. Kazuro-Borek
 Kółka teatralne: kl.IV społecznie J.Wiśniewska i A.Michałowska-Bielicka oraz kl. VI społecznie
K.Kazuro-Borek
 Kółko języka niemieckiego dla OSM II st. – społecznie I.Brożyna
 Kółko języka angielskiego – społecznie M.Marcinkowska-Zgolińska i społecznie R.Wiśniewski
 Kółko przyrodnicze dla kl. IV-VI – E.Solarczyk
 Kółko biologiczne – społecznie A.Nalewaj
 Kółko fizyczno-astronomiczne – społecznie J. Hirsch
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 Kółko matematyczne dla kl.IVC, VA, VIA – społecznie p. M. Trabszys oraz dla kl.IVA, IVB,
VB, VIB, I gim., III gim. społecznie M. Hałaburda,
 W świecie emocji”– M.Zalewska
 Zajęcia wokalne – M.Cynk Mikołajewska
 Kółko historii muzyki „Nurt narodowy w muzyce polskiej” – A.Derkowska
 Kółko psychologiczne dla ucz. OSM II st. – społecznie A.Kotowska
 Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych z historii i WOS – społecznie
E.Gawrońska, M.Kończewska
 Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie dla kl. I-III – społecznie Korzeniewska,
W.Raczyńska, G.Rutkowska, Z.Heyka, M.Ławniczak
 Kółko informatyczne D.Humienna
 Zajęcia programowania dla uczniów uzdolnionych z informatyki (9-12 lat) prow. przez Code
Club Polska – rozwijanie umiejętności pracy młodego programisty
 Szkolny Klub Gier Planszowych – pozyskano gry i nagrody z Wyd. Granna – społecznie
A.Michałowska-Bielicka i J.Wiśniewska
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 Gimnastyka korekcyjna kl. I-III p. G.Pawlik, p.M. Kwiatkowski, M.Jachimowicz
 Gimnastyka korekcyjna dla OSM II st. – M.Jachimowicz (II sem.)
 Nauka pływania na basenie – kl. IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB, VA, VB, VIA, VIB, Ig.,
IIg,
 Kółko taneczne – dziewczęta OSM II st. M.Jachimowicz (I sem.)
 Białe wakacje – zajęcia na basenie UMK, lodowisku Mentor i w Sali gimnastycznej szkoły
 Zajęcia piłki nożnej dla chłopców M.Kwiatkowski, G.Pawlik
 Kółko szachowe – M.Kwiatkowski
Zajęcia logopedyczne – opieką objęto 51 uczniów
 Badania przesiewowe w kl. I OSM I st. z wyodrębnieniem grupy terapeutycznej
 Spotkania z rodzicami- konsultacje i wywiad logopedyczny a w trakcie terapii zalecenia do pracy
z dziećmi w domu
 Terapią objęto uczniów indywidualnie i w grupach terapeutycznych
 20 uczniów objęto terapią Padovan w celu neurofunkcjonalnej reorganizacji układu nerwowego
dla usprawnienia mowy
 Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych – wierszyki, teksty, gry dydaktyczne, sprzęt do
ćwiczeń fizycznych, akcesoria
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 30 uczniów
Zajęcia świetlicowe – Świetlica czynna od 7.00 do 17.00
 Gry i zabawy świetlicowe
 Odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce
 Gry, zabawy ruchowe i turnieje sprawnościowe na boisku zielonym i sportowym
 Głośne czytanie książek – cykl „Poranek z książką”
 Ćwiczenia dydaktyczne rozwijające pamięć, logiczne myślenie i słownictwo
 Oglądanie filmów video
 II „Szkolne Święto Ziemniaka” – zabawy i konkursy – J.Wiśniewska, A.Michałowska-B.
 Andrzejki – wróżby i zabawy – J.Wiśniewska, A.Michałowska-B.
 Turniej szachowy dla klas OSM I st. – M.Kwiatkowski, B.Piechocka, K.Morek
 III Szkolny Konkurs Warcabowy
 I i II Szkolny Turniej Gier Planszowych – A.Michałowska-Bielicka, J.Wiśniewska
 Warsztaty wykonywania bombek choinkowych z wełny, kleju do drewna i balonów. Prace dzieci
przekazano na Kiermasz świątecznych prac i ozdób choinkowych (zebrano 440zł na potrzeby
świetlicy).
 Zajęcia plastyczne z origami, papieroplastyka, farby, kredki, wyklejanki, Iris Folding, masa solna.
 Konkursy Plastyczne: „Dorośli”, „Moja ulubiona postać z bajki”, „W ogrodzie”, „W kosmosie”,
„Na Sawannie”, „Nadeszła wiosna”
 Tworzenie z dziećmi gazetek ściennych: „Moje wakacje”, „Boże Narodzenie”, „Wiosna tuż, tuż”.
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 Wystawy prac uczniów wykonanych w świetlicy, w formie „Galerii Młodych Talentów”
 Zajęcia teatralne - wykonywanie kukiełek teatralnych do małych przedstawień i tworzenie historii
z przeznaczeniem na scenariusz, poznawanie warsztatu aktora (Sala Zabaw104C)
 Zajęcia profilaktyki logopedycznej – bajki logopedyczne, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
– J.Wiśniewska
 Zajęcia muzyczne –słuchanie muzyki, popisy na różnych instrumentach
 Prowadzenie strony internetowej świetlicy ZSM
 Prowadzenie fotograficznej dokumentacji pracy świetlicy i jej ekspozycja
Praca biblioteki szkolnej: – Biblioteka czynna od 8.00 do 17.00
 Działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży – uroczyste Pasowanie na Czytelnika
ucz. kl. I , organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych, przygotowywanie
przedstawień, dbałość o przyjazny kontakt ucznia z książką i miłą atmosferę w czytelni,
pozyskiwanie i prezentowanie na gazetce ściennej nowych i ciekawych pozycji
 Opracowanie alfabetyczne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych
 Wprowadzanie nowych opisów do bibliotecznej bazy danych.
 Udostępnianie ogólnych i muzycznych zbiorów bibliotecznych.
 Naprawa, konserwacja i selekcja zbiorów
 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych elektronicznych i pisanych
 Systematyczne prowadzenie dokumentacji biblioteki (faktury, protokoły itp.)
 Prowadzenie akcesji czasopism
 Porządkowanie zbiorów na półkach.
 Dbanie o przyjazny i estetyczny wizerunek biblioteki
 Sprawowanie opieki nad uczniami pracującymi w czytelni
 Przegrywanie materiałów muzycznych dla uczniów i nauczycieli.
 Kserowanie materiałów dydaktycznych i nut.
 Stała współpraca z
nauczycielami, organizowanie nagród na koniec roku szkolnego
pozyskiwanie w ramach premii książek do biblioteki
Przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze
Działania wychowawcze wynikające z SPP
Lekcje wychowawcze z pracownikami Straży Miejskiej
OSMI st. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Segregacja odpadów”, „Jak bezpiecznie bawić się zimą”,
„Bezpieczny użytkownik ruchu drogowego”, „Uwaga obcy!” Pies – mój przyjaciel czy wróg?”
„Bezpieczne wakacje”
OSM II st. „Uzależnieniom NIE!”, „Stop dopalaczom”, „Bezpieczne użytkowanie materiałów
pirotechnicznych”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo – bezpieczeństwo podczas pobytu nad wodą” .
Pogadanki wychowawcze - na apelach szkolnych i godz. wychowawczych: zapoznanie uczniów
z Regulaminem Samorządu Szkolnego, zasady BHP w szkole, poznajemy sygnały alarmowe, zasady
zachowania się uczniów na lekcjach, podczas uroczystości i na wycieczkach szkolnych, utrwalanie
nawyków higienicznych oraz dbanie o czystość otoczenia, uzależnienia internetowe, zasady
bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji,
 Zapoznanie uczniów z drogami ewakuacji i zasadami zachowania się podczas różnorakiego
zagrożenia – pogadanki, apel szkolny, ćwiczenia przeciwpożarowe i ewakuacji w Auli i Sali
Koncertowej
 Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych – apel szkolny,
praca wychowawców klasowych i pedagogów
 Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z urządzeń
elektronicznych dla własnego rozwoju i relacji koleżeńskich – spotkania z dyrekcją i pedagogami,
dyskusje na spotkaniach Samorządu, konsultacje z rodzicami. W efekcie długofalowych działań
powstał szkolny Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
 Utrwalanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – praktyczne ćwiczenia i pogadanki
z policjantem
 Pobyt integracyjny z warsztatami wychowawczymi w Górznie kl. Ig „Jestem Uczniem OSM II
st.”- wrzesień 2016
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 Przeprowadzenie zajęć dot. bezpieczeństwa w Internecie w ramach „Europejskiego Miesiąca
Cyberbezpieczeństwa” – lekcje informatyki - październik/2016
 Pogadanki w ramach „Tygodnia tolerancji” – zajęcia z pedagogiem szkolnym.
 Spotkanie z osobą niewidomą i jej psem przewodnikiem
 Udział w inauguracji Wigilinego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas.
 Dzień Bezpiecznego Internetu - propagowanie bezpieczeństwa w Sieci - lekcje informatyki - luty
2017
 Warsztaty Polskiej Akcji Humanitarnej „Rzeczywistość krajów globalnego Południa – Kenia,
Tanzania, Uganda.
 Szkolenie dla młodzieży prow. przez Fundację „Daj Szansę” pt. FAS – Poalkoholowy Zespół
Płodowy.
 Cykl zajęć prowadzonych przez pedagogów na lekcjach wychowawczych „Emocje i uczucia”,
„Budowanie poczucia wartości”
 Program profilaktyczny - „Lekki tornister” kl. I-III OSM I st.
Akcje pomocy potrzebującym
 Zbiórka środków pieniężnych na Fundację Nowego Tysiąclecia z okazji Dnia Papieskiego –pani
Emilia Ziara
 Wykonanie przez uczniów kl. IV-V i I gim witraży i stroików bożonarodzeniowych dla
Hospicjum „Światło” – pani Agnieszka Zabojska
 Zorganizowanie zbiórki karmy i akcesoriów na rzecz Toruńskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt – pani Katarzyna Kazuro-Borek oraz Samorząd Szkolny OSM I st.
 Zorganizowanie zbiórki w ramach akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” – zebrano 800zł na
zakup lodówki dla potrzebującej rodziny
 Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci kl. I-III SP1 w Toruniu – pani Emilia Ziara
 Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Szkoły Muzycznej w Kijowie
Działania prozdrowotne
 Badania przesiewowe do bilansu ucznia kl. III OSM I st. (50 ucz.), kl. V OSM I st. (54ucz.),
I gim.(25 ucz,) I lic. (14 ucz.) i III lic. (13 ucz.) - pielęgniarka szkolna
 Fluoryzacja zębów kl. I-VI - pielęgniarka szkolna 6 razy w ciągu roku (336 ucz.)
 Badania przesiewowe – badanie kręgosłupa i stopy” przepr. Przez Centrum Medyczne
MEDICOR – kl. I i II gim.
 Kontynuacją programu było przydzielenie
i przeprowadzenie indywidualnych zajęć
korekcyjnych dla uczniów z wadami kręgosłupa i stopy w/w klas (maj-czerwiec 2016)
 Pogadanki przeprowadzone przez pielęgniarkę edukacyjną w ramach programu „Promocji
zdrowia” pod kier. Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Toruń: (OSM I st.)
„Higiena jamy ustnej i higiena ciała”, „Bezpieczne ferie w domu i na świeżym powietrzu”, „Sport
i zabawy ruchowe w czasie ferii”, „Rezygnujemy ze sprzętu mobilnego na rzecz zdrowia”,
„Cukrzyca chorobą cywilizacji, „Dzieci bez słodyczy”, „Zdrowe jedzenie”, „Udzielanie
pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym i poszkodowanym”; (OSM II st.) „HIV i AIDSzagrożenia – prawdy i mity”, „Tolerancja w społeczeństwie”, „Zagrożenia w sieci”,
„Zapobieganie chorobom nowotworowym”, „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
 Ćwiczenia śródlekcyjne w klasach I-III
 Promocja aktywnego wypoczynku poprzez zabawy ruchowe, zajęcia na basenie, na lodowisku,
zajęcia terenowe i sportowo-rekreacyjne
 Zachęcanie rodziców dzieci z roczników2000, 2003 i 2006 do udziału w programie zdrowotnym
„Toruń olśniewa uśmiechem”
 Spotkanie z przedstawicielkami akcji „Różowa wstążeczka” uczennic gim. i lic. – pogadanka nt.
samoobserwacji i badań kontrolnych w profilaktyce nowotworów piersi
 „Dzień Sportu” – zabawy i rozgrywki sportowe dla kl. IV-VI czerwiec 2016
Działania proekologiczne
 Pogadanki mające na celu uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony na
lekcjach wychowawczych, przyrody i biologii
 Zajęcia w kontakcie z przyrodą w Zielonych Szkołach - Barbarka, Wiktorowo, Funka
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 Segregacja odpadów suchych na terenie szkoły
 Zbiórka makulatury w świetlicy szkolnej
 Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz na Hospicjum „Światło”
– 30 worków
 Zbiórka zużytych baterii do utylizacji – 130 kg
Gazetki tematyczne dydaktyczno-wychowawcze
 Gazetki biblioteczne: „O Karolu Szymanowskim ”, „Warto przeczytać”, „Coraz bliżej Święta”,
„Bezpieczne ferie”, „Ferie zimowe”, „Siostry Kossakówny”, „Żartobliwie o muzyce”, „Tadeusz
Kościuszko”, „Sztuka romańska”, „Wojciech Młynarski”, „Wolny Czas”
 Gazetki i wystawy plastyczne: „Rozpoczęcie roku szkolnego”, „Dzień Nauczyciela”, „11
listopada Dzień Niepodległości”, „Boże Narodzenie”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Dziecka”,
„Zakończenie roku szkolnego”
 Gazetki i zdrowotne: „Ruch to podstawa zdrowia”, „Zdrowe odżywianie”, „Profilaktyka choroby
cukrzycy”, „Uzależnienia – szkodliwość oraz skutki używania nikotyny, alkoholu i dopalaczy”,
„Higiena ciała i jamy ustnej”, „Problem wszawicy”, „Choroby zakaźne”, „Bezpieczne ferie”,
„Zdrowy styl życia”, „Zapobieganie wadom postawy”
 Gazetki i ścienne językowe, filmowe: „Kartka do Św. Mikołaja”, „Przyroda Australii”,
„Halloween”, „Święto Dziękczynienia”, „Donald Trump”
Działalność Samorządu Szkolnego – pobudzanie aktywności, obowiązkowości i odpowiedzialności
uczniów w życiu szkoły
 Wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego OSM I st. (opiekun G.Pawlik) oraz w OSM II st.
(opiekun pani Dorota Ławicka)
 Regularne zebrania Zarządu OSM I i II st. z opiekunami w celu omawiania bieżących spraw i
problemów uczniów oraz przygotowywania imprez szkolnych
 Przedstawienie pt. „Piotruś Pan” i powitanie przez uczniów kl. II lic na uroczystości Pasowania
na Ucznia kl. I OSM I st.
 Spotkanie z wolontariuszami „Amnesty International” – maraton pisania listów, którego celem
jest okazanie wsparcia dla uwięzionych na świecie i ich bliskich w walce o prawa człowieka –
Samorząd Szkolny OSM II st.
 Zorganizowanie zbiórki pieniędzy dla Caritas Polska
 Organizacja Zabaw Andrzejkowych z konkursami i wróżbami OSM II st.
 Akcja wśród gimnazjalistów „W roli głównej” – każda klasa gim. i lic. wystąpiła w szkole w
przebraniach tematycznych (najlepsze pomysły oceniało grono pedagogiczne
 Zorganizowanie dyskoteki OSM I st.
 Dzień pod hasłem Zlot Świętych Mikołajów z niespodziankami
 Redakcja zakładki na stronie internetowej ZSM
 Pomoc w organizacja Konkursu Piosenki Świątecznej w Języku Angielskim – nagłośnienie,
prowadzenie, jury
 Organizacja zabaw karnawałowych i dyskoteki
 Redakcja zakładki na stronie internetowej ZSM oraz fanpage Samorządu na Facebooku
 Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny: akcja „Luzik - arbuzik”
 Zbiórka karmy dla zwierząt ze Schroniska w Toruniu „Paczka dla psiaka”
 V edycja „Nocy w Szkole” – marzec 2017 „Polska Muzyczna Ludowa” – uczniowie Samorządu
wykazali się doskonałą komunikacją i organizacją
 VII edycja Konkursu „Jestem Artystą” – prezentacje uczniowskich talentów na scenie
 Utrzymanie tzw. „Szczęśliwego Numerka” – losowany codziennie nr z dziennika, który zwalnia
z odpowiedzi ustnej i krótkich sprawdzianów
 Pomoc przy organizacji VIII Muzycznego Pikniku Rodzinnego.
Współpraca z Rodzicami
Kontakty mające na celu informowanie Rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów
 zebrania klasowe z wychowawcą
 konsultacje rodziców z nauczycielami wszystkich przedmiotów – 2 razy w roku
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 konsultacje indywidualne w kl. I-III oraz pisemna, opisowa ocena ucznia dokonywana
systematycznie i przekazywana rodzicom
 rozmowy telefoniczne, e-mailowe
 blogi i internetowe strony klasowe
 rozmowy rodziców z pedagogiem w obecności wychowawcy oraz na życzenie każdej ze stron
z wicedyr. d/s ogólnokształcących lub dyrektorem (w przypadku problemów dydaktycznowychowawczych ucznia)
 publikacja Ogłoszeń imprez szkolnych – biblioteka
Inne formy kontaktów i współpracy z Rodzicami
 działalność współpracującej z dyrekcją i nauczycielami Rady Rodziców
 udział rodziców w przygotowaniu uroczystości i wydarzeń szkolnych i opieka podczas wycieczek
klasowych, zabaw, zajęć na basenie, spotkań wigilijnych i in.
 imprezy klasowo-rodzinne na Barbarce np. Dzień Dziecka, na rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, Dzień Matki, Dzień Ojca i in.
 pomoc przy organizacji „Dnia bez słodyczy”
 zorganizowanie VIII Muzycznego Pikniku Rodzinnego na terenie szkoły – czerwiec 2017
Pedagogizacja Rodziców
 Szkolenie „Jak odmówić dziecku? Sztuka mówienia nie… z miłości”
 Warsztaty plastyczne decoupage dla rodziców i uczniów
 Konsultacje z pedagogiem i psychologiem z PPP
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