Sprawozdanie z pracy Zespołu Szkół Muzycznych
im Karola Szymanowskiego i dyrektora
w roku szkolnym 2012/2013
W roku sprawozdawczym w skład Zespołu wchodziły Szkoły:
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – 334 uczniów
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia – 109 uczniów (trzy klasy na poziomie
gimnazjalnym, trzy licealnym)
- Szkoła Muzyczna I stopnia - 91 uczniów
- Szkoła Muzyczna II stopnia - 112 uczniów (wydz. instrumentalny, wydz. rytmiki, wydz.
wokalny)
Kierownictwo Szkoły:
dyrektor
– Dorota Zawacka-Wakarecy
wicedyrektorzy
– Elżbieta Bieńkowska-Sarba, Aleksandra Nalewaj
kierownicy sekcji
– Jarosława Czaposka, Kinga Litowska, Robert Józefowicz,
Mariola Majrowska, Robert Matusiak.
Absolwenci:
Szkołę Muzyczną II stopnia ukończyło 9 osób.
Ogólnokształcącą Szkołę II stopnia ukończyło 14 osób, 8 osób kontynuuje naukę na Akademiach
Muzycznych (1 os. altówka AM Gdańsk, 1 os. skrzypce AM Gdańsk, 1 os. altówka AM
Bydgoszcz, 1 os. obój AM Bydgoszcz, 1 os. wiolonczela AM Bydgoszcz, 1 os. rytmika UM
Warszawa, 1 os. fortepian AM Poznań, 1 os. skrzypce AM Poznań ), trzy osoby zostały przyjęte na
UMK. (informacje o losach absolwentów po pierwszym naborze)
Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyły 56 osób, 30 osób kontynuują naukę
w drugim stopniu, Szkołę Muzyczną I stopnia ukończyły 3 osoby.
W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia z klasy trzeciej (gimnazjalnej 24 osoby) odeszło
12 osób z czego 7 osób przeszło do klasy czwartej SM II st.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w maju i czerwcu 2013 roku do szkoły przyjęliśmy:
OSM I st.
OSM II st.
SM I st.
SM II st.

– 81 osób (118 kandydatów)
– 32 osoby (46 kandydatów)
– 26 osób (32 kandydatów)
– 26 osób (29 kandydatów)

Działalność artystyczna i edukacyjna Szkoły. Kalendarium wydarzeń
3 września w Sali Koncertowej Szkoły odbyła się uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego.
Uroczystość odbyła się w czterech turach. Wziął w niej udział Chór Młodzieżowy ZSM pod
kierunkiem pani Renaty Szerafin-Wójtowicz, zespół jazzowy pod kierunkiem pana Piotra
Dołęgowskiego, kwartet smyczkowy pana Krzysztofa Bleka i kwartet smyczkowy pani Beaty
Wiącek-Felczykowskiej.
4 września w kościele Św. Antoniego została odprawiona uroczysta Msza Święta.
15 września odbył się zorganizowany przez panią Irenę Poteracką wyjazd uczniów klas IV i V SM
I stopnia do Opery Nova w Bydgoszczy na balet „Jaś i Małgosia”
18 września dla uczniów szkół II stopnia odbyła się audycja „Koncert pieśni Jana Gala”.
Pomysłodawcą i wykonawcą był pan Michał Czaposki, akompaniował pan Marek Kamola.

2 października odbył się przygotowany przez panią Alicję Brudzyńską i panią Iwonę Klamann
koncert zatytułowany „Anielskie głosy”. Koncert zorganizowany był w ramach „Anielskich
Spotkań” we współpracy z Fundacją „Światło” i panią Janiną Mirończuk. Wykonawcami byli
uczniowie instrumentaliści, wokaliści i chór „Gioa di cantare”. Koncert powtórzony został 18
grudnia dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego i 9 stycznia dla uczniów i rodziców
5 października z okazji dnia patrona Szkoły odbył się przygotowany przez panią Krystynę
Kłosińską Makroregionalny Konkurs Wiedzy o Karolu Szymanowskim. Konkurs miał przebieg
dwuetapowy. W pierwszym etapie każdy uczestnik pisał test składający się z części teoretycznej
i słuchowej , drugi etap przeprowadzony został w formie turnieju drużyn, w Sali Koncertowej, przy
udziale publiczności. W Konkursie wzięli udział uczniowie z Inowrocławia, Łodzi, Piotrkowa
Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Włocławka i Torunia. W jury Konkursu zasiedli:
dr M.Gmys (UAM), dr A.Kłaput-Wiśniewska (AM Bydgoszcz) i dr A.Chwiłek (UW).
7 października orkiestra symfoniczna pad dyrekcją pana Piotra Dołęgowskiego wystąpiła na
koncercie w Starogardzie Gdańskim
12 października w Sali Koncertowej odbył się recital Ewy Pobłockiej, zorganizowany przez
„Fundację na Rzecz pomocy i Rozwoju ZSM”, a poprowadzony przez panią Krystynę Kłosińską
18 października odbyła się zorganizowany przez panią Justynę Sawicką wyjazd do Opery Nova
w Bydgoszczy na przedstawienie „Traviata”
19 października panie Agnieszka Soroka i Magdalena Dołęgowska przygotowały i poprowadziły
w „Domu Muz” audycję muzyczną z cyklu „Muzyczna Dorożka”, która odbyła się z udziałem
uczniów naszej Szkoły, instrumentalistów i wokalistów. Audycja przeznaczona była dla uczniów
toruńskich szkół.
19 października odbyła się wyjazd uczniów klas IV i V I stopnia do Filharmonii Pomorskiej
w Bydgoszczy na audycję „Muzyka krajów Europy Wschodniej”, zorganizowany przez panią
Agnieszkę Sorokę i wychowawców klas
23 października odbyło się ślubowanie klas pierwszych, na które program artystyczny przygotowali
licealiści
W dniach 15 – 18 listopada odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej.
Występy duetów oceniało Jury w składzie: prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (przewodnicząca),
prof. Krystyna Borucińska, prof. Monika Sikorska-Wojtacha, prof. Andrzej Tatarski. W konkursie
wzięło udział 25 duetów z 12 szkół w kraju. Reprezentowane były ośrodki z Bydgoszczy, Gdańska,
Inowrocławia, Kielc, Koszalina, Lublina, Krakowa, Łodzi, Mińska Mazowieckiego, Poznania,
Torunia i Włocławka. Zdaniem Jurorów występy konkursowe były zróżnicowane, szczególnie
wysoki poziom prezentowali uczestnicy dwóch najstarszych grup wiekowych. Przesłuchania
konkursowe poprzedził koncert, którego wykonawcami był duet Ravel Piano DUO: Agnieszka
Kozło i Katarzyna Sokołowska. Podobnie jak w poprzedniej edycji nowym przedsięwzięciem,
stanowiącym uzupełnienie konkursu było seminarium tym razem na temat „Duet fortepianowy –
aspekty wykonawcze i dydaktyczne”, które poprowadziła prof. Krystyna Borucińska.
Zakończeniem konkursu był Koncert Laureatów.
17 – 18 listopada orkiestra symfoniczna pana Piotra Dołęgowskiego wzięła udział w Warsztatach
Muzyczno-Liturgicznych w Licheniu, koncertowała z chórem dziecięcym SCHOLANDIA SJE
22 listopada uczniowie Wydziału Wokalnego wzięli udział w koncercie dla emerytowanych
członków NOT, który odbyła się w Sali Koncertowej szkoły

26 listopada odbyła się zorganizowana przez panią Kingę Litowską wycieczka uczniów szkół
II stopnia do Warszawy. Program wyjazdu obejmował wizytę w Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz udział w przedstawieniu operowym „Turandot” w Teatrze Wielkim
6 grudnia panie Agnieszka Soroka, Magda Dołęgowska i Grażyna Rutkowska przygotowały
mikołajkową audycję o instrumentach dla uczniów klas I-III
7 grudnia odbyła się koncert finałowy I Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Piotra
Perkowskiego. Na Konkurs wpłynęło 14 partytur z wielu ośrodków Polski. Po analizie prac jury
w składzie: Zbigniew Kozub (przewodniczący), Miłosz Bembinow, Kinga Litowska oraz Renata
Szerafin-Wójtowicz do II etapu Konkursu zakwalifikowało sześć kompozycji. Na koncercie
finałowym kompozycje wykonywały chóry szkolne pod kierunkiem pani Renaty SzerafinWójtowicz i Chór „Astrolabium” pani Kingi Litowskiej
12-14 grudnia byliśmy organizatorami Makroregionalnych Przesłuchań Uczniów Klas Fortepianu
szkół I stopnia. Zgłosiło się 160 uczestników z 22 ośrodków Polski północnej.
14-16 grudnia orkiestra symfoniczna pana Piotra Dołęgowskiego koncertowała w Chojnicach.
Wykonała Oratorium o Janie Chrzcicielu
21 grudnia w Ratuszu Staromiejskim odbyła się koncert kolęd w wykonaniu chóru „Gioia
di cantare” prowadzonego przez panią Renatę Szerafin-Wójtowicz
5 stycznia pani Dorota Boniewicz poprowadziła koncert z cyklu „Scena Młodych” na którym
prezentowali się uczniowie szkół I stopnia, którzy najlepiej wypadli na przesłuchaniach
semestralnych
6 stycznia chóry klas piątych OSM i SM I stopnia przygotowane przez panią Agnieszkę
Jędrzejewską-Stachurę oraz chóry klas szóstych, „Gioia di cantare” oraz „Semper iuvenes”
przygotowane przez panią Renatę Szerafin-Wójtowicz, wystąpiły w koncercie kolęd w Sali
Koncertowej szkoły. Koncert z cyklu „Poranek Muzyczny” odbył się przy wypełnionej Sali,
głównie przez rodziców uczniów
8 stycznia odbyła się kolejna edycja szkolnego Konkursu Miniatur dla uczniów klas instrumentów
dętych. W dwóch grupach wiekowych rywalizowało łącznie 30 osób.
10 stycznia z inicjatywy Samorządu Szkolnego została zorganizowana II edycja konkursu „Jestem
artystą”. To przegląd talentów uczniów OSM I i II st.. Konkurs cieszył się zainteresowaniem,
a uczestnicy wieloma umiejętnościami
12 stycznia pani Justyna Sawicka poprowadziła koncert z cyklu „Scena Młodych” na którym
prezentowali się uczniowie szkół II stopnia, którzy najlepiej wypadli na przesłuchaniach
semestralnych
2 lutego w klubie FORTE-PIANO na zabawie studniówkowej bawili się uczniowie klas VI OSM
i SM i nauczyciele
4 i 7 lutego odbyła się kolejna edycja szkolonego Konkursu Słuchowego dla szkół II stopnia.
Opiekę merytoryczną i organizacyjną objęła pani Elżbieta Szczurko.
10 lutego odbył się kolejny koncert z cyklu „Poranek muzyczny”. Przy wypełnionej Sali
Koncertowej wystąpiły orkiestry pana Piotra Dołegowskiego i soliści. Prezentowany był repertuar
klasyczny i muzyka filmowa

19 lutego odbył się koncert z cyklu „Szkolna Partytura” zorganizowany i poprowadzony przez
panią Magdalenę Cynk-Mikołajewską z udziałem uczniów i pedagogów
21 lutego klasy IV i V OSM I st. wyjechały do Filharmonii Pomorskiej do Bydgoszczy na audycję
Festiwal Religii Świata. Wyjazd zorganizowała pani Agnieszka Soroka
28 lutego prowadzony przez panią Agnieszkę Olszewską zespół wokalny wystąpił w szkole
muzycznej w Inowrocławiu
2 marca uczniowie klasy VI OSM II stopnia uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce dla
maturzystów do Częstochowy
7 marca odbyła się koncert uczennic pani Agnieszki Olszewskiej w Domu Muz
14 marca pani Agnieszka Soroka zorganizowała i poprowadziła audycję „Muzyczna Dorożka”
w Domu Muz z udziałem uczniów szkoły a przeznaczoną dla uczniów klas I-III toruńskich szkół
podstawowych
15-17 marca orkiestra symfoniczna pana Piotra Dołęgowskiego koncertowała w Starogardzie
Gdańskim. Wykonała Oratorium Drzewo Życia
W dniach 20-21 marca byliśmy organizatorami Konkursu dla Uczniów Klas Skrzypiec Szkół
Muzycznych I i II st. Konkurs miał zasięg ogólnopolski, 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
68 skrzypków z 21 ośrodków: Białystok, Bydgoszcz, Działdowo, Ełk, Gdańsk, Gdynia,
Inowrocław, Koszalin, Miastko, Łódź, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Radziejów,
Radom, Słupsk, Toruń, Wągrowiec, Włocławek, Wrocław
26 marca na koncercie z cyklu „Scena Młodych” zaprezentowali się tegoroczni dyplomanci szkoły
dziennej
3 kwietnia gościliśmy w szkole studentów podyplomowego studium katechetycznego z Rzymu,
reprezentantów kilkunastu państw kilku kontynentów. Goście wysłuchali krótkiego koncertu
uczniów szkoły, zwiedzili szkołę i odwiedzili uczniów na zajęciach w klasach.
4 kwietnia w Kościele Św. Antoniego na Wrzosach odbyła się uroczystość Bierzmowania uczniów
klasy III OSM II stopnia z udziałem Ks. Bpa Józefa Szamockiego
13 kwietnia chór „Gioia di Cantare” pani Renaty Szerafin-Wójtowicz wystąpił podczas koncertu
„Czas dla nas” dla dzieci z rodzicami w Dworze Artusa
21 kwietnia chór „Gioia di Cantare” pod dyrekcją pani Renaty Szerafin-Wójtowicz wziął udział
w koncercie „Poranek dla seniora”. Koncert odbył się w Sali Wielkiej Dworu Artusa
i organizowany był przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne i Centrum Kultury Dwór Artusa.
W koncercie wystąpiły też pianistki z klasy pani Heleny Babkiny
W dniach 29 kwietnia – 2 maja chór „Gioia di Cantare” pani Renaty Szerafin-Wójtowicz przebywał
we Włoszech na XI Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Venezia in Musica”. Odniósł liczne
sukcesy: tytuł Zwycięzcy w Kategorii, Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta, Nagroda dla
Najlepszego Akompaniatora (Zuzanna Mieszczankin) i wystąpił z trzema koncertami: Koncert
Festiwalowy w Chiesa San Moise w Wenecji, Koncert w Teatro Auditorium Vivaldi w Jesol
i Koncert w Palazzo Regionale del Turismo w Jesol.

18 maja w Kościele Św. Antoniego odbyła się uroczystość I Komunii Świętej dla uczniów klas
II OSM I stopnia.
24 maja odbyła się popis rytmiczny uczennic Wydziału Rytmiki, przygotowany pod kierunkiem
pani Magdaleny Dzwoniarek
24-25 maja z inicjatywy Samorządu Szkolnego została zorganizowana noc w szkole „kOSMiczna
Noc”. W zabawie wzięło udział ok. 60 uczniów za zgodą rodziców i pod opieką nauczycieli. Były
gry planszowe, kosmiczny pokaz mody, zabawy i konkursy. Nad całością organizacyjną opiekę
sprawował pan Radosław Wiśniewski
27 maja w Sali Koncertowej odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych uczniów klasy II OSM
II stopnia. Swoje prezentacje pokazało sześć grup, obejmowały różne dziedziny wiedzy:
„W świecie dźwięku”, „Kultura i sztuka Japonii”, „Zamki Szkocji”, „Ocean pełen tajemnic”,
„Skutki i przyczyny klęsk żywiołowych na Ziemi” i „Cichociemni w czasie II wojny światowej”.
Wszyscy uczniowie rzetelnie i ciekawie przygotowali swoje prezentacje.
W dniach 30 maja – 2 czerwca chór młodzieżowy „Semper iuvenes” pod kierunkiem pani Renaty
Szerafin-Wójtowicz wziął udział w obchodach 25-lecia współpracy miast partnerskich w Leiden.
Chór wykonał trzy koncerty.
3 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku maturzystów i dyplomantów. Było wręczanie
dyplomów, nagród, wystąpienia i podziękowania, program artystyczny przygotowany przez
uczniów klasy I pani Aldony Mielcarek, fragmenty najlepszych recitali dyplomowych
i przedstawienie przygotowane przez dyplomantów
7 czerwca chór „Gioia di Cantare wziął udział w przedstawieniu „Szare Błogosławieństwo” pamięci
ks. Wincentego Frelichowskiego wystawionym w Fosie Zamkowej w ramach obchodów święta
województwa kujawsko-pomorskiego
13 czerwca w Sali Wielkiej Dwory Artusa chór „Gioia di Cantare” pod dyrekcją pani Renaty
Szerafin-Wójtowicz wykonał koncert utworów Witolda Lutosławskiego podczas odbywającego się
konkursu wiedzy o życiu i twórczości tego kompozytora. VIII Konkurs Edukacyjny Witold
Lutosławski – życie i twórczość, zorganizowany był przez TOS dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. W pracach jury uczestniczyli nauczyciele
naszej szkoły: pani Elżbieta Szczurko przewodnicząca i pani Kinga Litowska
14 czerwca z inicjatywy Samorządu Szkolnego została zorganizowana kolejna, III edycja konkursu
„Jestem artystą”. Konkurs cieszył się niezmiennie dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali
się talentami
16 czerwca odbył się kolejny koncert niedzielny z cyklu „Poranek muzyczny”, na którym wystąpiły
szkolne orkiestry pod kierunkiem pana Piotra Dołęgowskiego i soliści
18 czerwca chóry prowadzone przez panią Renatę Szerafin-Wójtowicz i panią Agnieszkę
Jędrzejewską-Stachurę wystąpiły w „Koncercie Wiosennym” w Sali Koncertowej naszej szkoły
21 czerwca pan Tomasz Ratajczak poprowadził koncert „Scena Młodych”, na którym prezentowali
się najlepsi uczniowie szkół I stopnia
22 czerwca przy dużym zaangażowaniu Rady Rodziców i kilku nauczycieli odbył się Czwarty
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.
24 czerwca ostatni już koncert z cyklu Scena Młodych pokazał osiągnięcia uczniów szkół
II stopnia. Koncert poprowadziła pani Kinga Litowska
W ramach imprez wewnątrzszkolnych odbył się: Szkolny Konkurs Wiedzy, Szkolny Konkurs
Słuchowy, Szkolny Konkurs Miniatur dla instrumentów dętych i perkusji, eliminacje do konkursów
solfeżowych, konkurs kompozytorski oraz audycje i ok. 50 popisów – autorskich, sekcyjnych –
otwartych dla publiczności, głównie z udziałem Rodziców.
W szkole funkcjonowały: orkiestra dęta, orkiestra smyczkowa, 5 zespołów smyczkowych, 5
zespołów dętych, zespół jazzowy, 2 zespoły perkusyjne, 3 zespoły wokalne, 4 chóry
W ramach współpracy z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną odbyły się dwa koncerty w Sali
Koncertowej ZSM. W styczniu zagrało 8 osób: Tomasz Kaczor (skrzypce), Ewa Leszczyńska
(wiolonczela), Mikołaj Nath (fortepian), Justyna Wróblewska (fortepian), Natalia Kujawska (flet),
Marta Raczkowska (altówka), Alicja Guściora (altówka), Mikołaj Kasjan (klarnet); w czerwcu
11 osób: Konga Politowska (skrzypce), duet Maria Dyczek i Michał Bomastyk (śpiew), Szymon
Czarnecki (flet), Magdalena Wójtowicz (flet), Maria Mieszczankin (fortepian), Monika
Jaguszewska (fortepian), Filip Szanciło (ksylofon), Andżelika Gmińska (śpiew), Ewa Świokło
(śpiew), Ewa Leszczyńska (wiolonczela).
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.20), 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.
Uczniowie i nauczyciele uświetniali wiele imprez miejskich, marszałkowskich, Fundacji
i Stowarzyszeń:
- uroczystość w Kościele Miłosierdzia Bożego z okazji Dnia Sybiraka - Chór Gioia di Cantare
prowadzony przez panią Renatę Szerafin-Wójtowicz
- obchody 25-lecia spółdzielni mieszkaniowej „Flisak” - zespół rozrywkowy pana Piotra
Dołęgowskiego
- obchody „Dni Bibliotek” na UMK – orkiestra symfoniczna pana Piotra Dołęgowskiego
- koncert charytatywny w SP 23 – orkiestra dęta pana Piotra Dołęgowskiego
- uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 95-lecia ZHP – trębacze Marcin Utig
i Marcin Skowroński, naucz. J. Marszałek
- uroczystości w Kościele Św. Antoniego związane z peregrynacją obrazu jasnogórskiego NMP –
zespół instrumentów dętych pana Jakuba Marszałka
- uroczystość Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ratuszu Staromiejskim – trio
fortepianowe pani Julii Grochowskiej
- uroczystość opłatkowa Rotary Club – kwartet smyczkowy pani Beaty Wiącek-Felczykowskiej
- koncerty w Domu Opieki Społecznej – uczniowie wydziału wokalnego
- koncert pieśni patriotycznej z okazji Święta Flagi na rynku Staromiejskim – uczniowie klas
śpiewu
- konferencja naukowa PPIS – pianiści i fleciści z OSM I st

- impreza plenerowa „Dni Bydgoskiego Przedmieścia” - zespół rozrywkowy pana Piotra
Dołęgowskiego
- uroczystość org przez Kuratorium w Bydgoszczy dla laureatów konkursów przedmiotowych zespół rozrywkowy pana Piotra Dołęgowskiego
- uroczyste spotkanie Klubu Rotary – zespół trębaczy, p. Jakub Marszałek
W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoła zorganizowała:
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klasy fortepianu – prof. Adam Wodnicki
(Kanada)
- szkolenie z obsługi tablic interaktywnych – pani Katarzyna Rasiewicz
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas saksofonu i klarnetu – dr Ryszard
Żołędziewski (AM Wrocław)
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klasy perkusji – dr Piotr Biskupski (AM
Bydgoszcz)
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas skrzypiec – prof. Bartosz Bryła (AM
Poznań)
- wykład i warsztaty kompozytorskie – dr Marcin Kopczyński (AM Bydgoszcz)
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów Wydziału Rytmiki, taniec współczesny – pani Marta
Zawadzka
- szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi programu „Finale” – pani Krystyna Kłosińska
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Zmiany w szkolnictwie artystycznym – pani Teresa Taradejny,
dyrektor PSM I i II st. w Olsztynie (szkoła pilotażowa)
- warsztaty metodyczne „W jaki sposób nauczyciel kształcenia słuchu może pomóc uczniom w
rozwijaniu wyobraźni muzycznej i słyszenia wewnętrznego” – ad. Ewa Wilczyńska, UMFC
Warszawa
- warsztaty pianistyczne dla nauczycieli i uczniów klas fortepianu – prof. Jerzy Sulikowski (AM
Bydgoszcz)
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów klasy śpiewu – prof. Krzysztof Szydzisz (AM Bydgoszcz)
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas wiolonczeli – prof. Tomasz Strahl (UMFC
Warszawa)
- „Przeciw bezradności – praca z rodzicem trudnego dziecka” – pani Aleksandra Plec z KPCEN
- „Prawa dziecka, prawa ucznia, prawa człowieka” – pani Zofia Spalińska z KPCEN
- szkolenie dla zespołów nadzorujących Sprawdzian klas VI, Egzaminy gimnazjalne i maturalne organizacja, przebieg oraz postępowanie z dokumentacją egzaminacyjną
Spotkania Zespołów Samokształceniowych:
- Edukacji Wczesnoszkolnej – przewodnicząca M. Ławniczak – 4 spotkania, a w nich m in.
organizacja zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, organizacja zajęć dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej
- Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych przew. E. Gawrońska - 3 spotkania, a w nich
m.in.analiza wyników Sprawdzianów i Egzaminów próbnych, dyskusja na temat starań o
rozszerzenie czytelnictwa w szkole i zamiłowania uczniów do kontaktu z książką
- Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych przew. J.Hirsch – 2 spotkania,
a w nich m.in, analiza wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych próbnych, wymiana
doświadczeń w prowadzeniu projektów edukacyjnych z uczniami kl. II gimnazjum,
- Zespól Wychowawczy przew. A.Kotowska – 4 spotkania – opracowanie zasad pracy zespołów
dla indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, oferta współpracy ze
specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Strażą Miejską i in. instytucjami
wychowawczymi
- Zespół Nauczycieli Języków Obcych – 2 spotkania – zapoznanie się z ofertą i nowościami
wydawniczymi, omówienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz wnioski do
dalszej pracy
Poszczególni nauczyciele brali udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- szkolenie „Polska muzyka współczesna w nauczaniu gry na fortepianie” – Inowrocław,
dr Marcin Kopczyński
- ogólnopolska konferencja „Kształcenie słuchu prezentacje – konfrontacje” – UMFC Warszawa
- szkolenie „Korzystanie z zasobów internetu w świetle prawa autorskiego” – CENSA Warszawa
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli w ramach Międzynarodowego Festiwalu Klarnetowego
CLARIMANIA – Wrocław
- warsztaty „Muzykowanie zespołowe w szkole muzycznej I stopnia – CENSA Warszawa
- warsztaty gitarowe dla nauczycieli i uczniów klas gitary – Inowrocław prof. Ryszard Bałałuszko
(UMFC Warszawa)
- konferencja „IV Ogólnopolska Konferencja Harmoniczna” - Łódź
- warsztaty dla nauczycieli i uczniów klas fortepianu – Inowrocław prof. Andrzej Tatarski (AM
Poznań)
- szkolenie „Zmiany w szkolnictwie artystycznym” – CENSA Bydgoszcz
- szkolenie „Prawo pracy w szkole artystycznej” – CENSA Warszawa
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli klas saksofonu – Kwidzyn prof. Paweł Gusnar (UM
Warszawa)
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli klas saksofonu – Grudziądz prof. Rafał Rachwał (AM
Poznań)
- szkolenie „Psychologiczne pułapki oceniania w szkole artystycznej” – CENSA Bydgoszcz
- seminarium „Aspekty przygotowania uczniów szkół muzycznych do przesłuchań i konkursów”
– Inowrocław
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów klas fortepianu – Gdańsk prof. Katarzyna
Popowa-Zydroń (AM Bydgoszcz)
- seminarium gitarowe „Gitara, łamanie konwencji” – Sopot Zbigniew Dubiella
- IX Spotkanie Metodyczne Gitarzystów „W kręgu gitary klasycznej i jazzowej” – GdańskWrzeszcz
- Studia podyplomowe w WSKSiM w Toruniu na Wydz. Dziennikarskim
- XXII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Łodzi „Co nowego
w nauczaniu Matematyki?”
- warsztaty metodyczne „Pchnąć do myślenia! Jak pracować z uczniami o różnych
uzdolnieniach matematycznych” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
- warsztaty metodyczne „Dostosowanie wymagań z matematyki do możliwości i potrzeb ucznia”
org. Nowa Era
- warsztaty metodyczne „Trening przed egzaminem, egzamin po treningu – o przygotowaniu
uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki”, Matematyczny algorytm postępowania
w szkole podstawowej, czyli jak dodać skrzydeł swoim uczniom” – Wyd.WSiP
- warsztaty metodyczne i konferencja z informatyki nt „Jak małymi krokami budować wielki
autorytet”, „Akademia PWN – e-platforma ułatwiająca pracę nauczyciela”, „Jak zdążyć
z realizacją podstawy programowej w 30 godzin ? ”
- kurs online org. Wyd. Operon „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi”
- IX Konferencja – Informatyka w Edukacji – UMK
- kurs internetowy „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE”
- kurs internetowy „Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela”
- konferencja „Skuteczne wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”
- konferencja „Rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów
w szkole”
- szkolenie „Efektywna indywidualizacja w praktyce”
- sesja e-oceniania dla egzaminatorów maturalnych „Wdrożenie systemu informatycznego do eoceniania realizowanego przez CKE”
- szkolenie „Obsługa tablicy interaktywnej”
- warsztaty „Wespół w zespół...”
- szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie a środowiska szkolne”. Procedura Niebieskiej
karty”

- warsztaty GWO „Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika”
- konferencja „Jak pracować z uczniem z ADHD w kl. I-III ?”
- warsztaty metodyczne - egzaminy językowe i nadzór pedagogiczny „The wind of change” org.
OUP
- „Dni Longmana” org. przez Wyd. Pearson Longman
- seminarium „Nauczanie języka angielskiego w klasach I szkoły podstawowej z uwzględnieniem
różnic rozwojowych dzieci 6 i 7 letnich”
- szkolenie „Ocenianie matury ustnej z języka angielskiego oraz egzaminu gimnazjalnego z jęz.
angielskiego na poziomie rozszerzonym”
- kurs doskonalący OKE Gdańsk i CKE dla egzaminatorów i egzaminatorów powtórnego
sprawdzania na poziomie szkoły i gimnazjum
- kurs „Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela
dyplomowanego”
- konferencja GWO „Co jest w tym pudełku?” Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie”
- kurs internetowy (30h) „Sojusznicy czy wrogowie – o współpracy z rodzicami”
- konferencja „Rozwój postaw przedsiębiorczych i obywatelskich u uczniów i nauczycieli”
- warsztaty „Praca z uczniem zdolnym” org. GWO
- „Letnia szkoła dla pedagogów i psychologów szkół muzycznych, plastycznych i baletowych”
z prowadzeniem tam warsztatów dla pedagogów i psychologów Bydgoszcz
- szkolenie dla pedagogów dot. „Stypendium szkolnego dla uczniów”
- szkolenie „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole (PNZ) wg D.A. Corne,
R.H.Horner, L.S.Hawken
- spotkanie pedagogów i psychologów szkół muzycznych regionu kujawsko-pomorskiego
- kurs „Motoryczno-kognitywna integracja odruchów kończyn górnych wg S. Masgutowej”
- szkolenie – „Sprawdzian szóstoklasisty – Exam ? H’s Elementary, My Dear Watson !”
- szkolenie – dla egzaminatorów z geografii OKE
- szkolenie – „Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacfja dot.
zagospodarowania elektro-odpadów” org. przez Toruńskie Stowarzyszenie „Tilia” –
- warsztaty dla nauczycieli „Światło w przyrodzie. Badam, odkrywam, wiem z doświadczenia”
WSiP
- konferencje metodyczne „Gamification: this is where learning happens”, Sprawdzian
szóstoklasisty - roads to success”, „”Mądra cyfryzacja”
- szkolenie „Teacher’s Progress Day” Express Publishing & Egis
- szkolenie „Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela”
Europejski Instytut Edukacji Engram
- konferencja „Listen into the future-final exam and beyond”, „Bridging the gap-is an
intermediate student always intermediate?” “Express yourself-structuring conversation”
- szkolenie „Dobór zadań dla określonych celów w nauczaniu matematyki i na maturze”
- II Konferencja Logopedyczna „Muzyka w logopedii. Terapia, Wspomaganie, wsparcie –
różne drogi, jeden cel” UMK
- szkolenie „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”
- szkolenie „Dziecięce emocje i uczucia oraz ich wpływ na efektywność i uczenie się”
- szkolenie „Wprowadzenie do metody: Neurofunkcjonalna reorganizacja metodą Padovan”
- szkolenie „Integracja sensoryczna”
- kurs doradztwa zawodowego na platformie Ortograffiti
- rekolekcje dla katechetów w Zamku Bierzgłowskim
- warsztaty dla katechetów „Przedszkolaki przygotowują się do Świąt” „Decoupage na
materiale”
- szkolenie metodyczne – „Zmiana formuły egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka
niemieckiego”

Udział uczniów w konkursach i przesłuchaniach muzycznych
międzynarodowych:
Festival Venezia in Musica – Złoty Dyplom i tytuł Zwycięzcy Kategorii, nagroda dla
najlepszego dyrygenta (Chór Gioia di Cantare, naucz. R.Szerafin-Wójtowicz);
- XXI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla dzieci i Młodzieży w Szafarni – udział
(Manuela Majkut, naucz. Magdalena Stopińska)
-

ogólnopolskich:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

XI Ogólnopolski Konkur Kameralistyki Fortepianowej w Toruniu – I miejsce (Monika
Mordawska i Alex Kruger, naucz. J.Czaposka, M.Kończewska); udział (Monika Jguszewska,
Tamara Frączak, naucz. R.Matusiak; Zuzanna Mieszczankin, Pamela Zakrzewicka, naucz.
K.Subczynski, A.Zok)
VI Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej w Chełmży – I miejsce (Franciszek Bonowicz,
naucz. M.Gzubicki); III miejsce (Jan Kamiński, naucz. P.Kaźmierczak); wyróżnienie (Oliwier
Szypczyn, naucz. J.Wiśniewski; Piotr Konopka naucz. M.Gzubicki; Mateusz Wiśniewski
naucz.J.Wiśniewski duet: Oliwier Szypczyn i Korol Soboczyński naucz. J.Wisniewski)
VI Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski dla dzieci i Młodzieży w Stalowej Woli – II miejsce
(Zuzanna Koziej, naucz. M.Cynk-Mikołajewska); wyróżnienie (Justyna Wróblewska, naucz.
M.Cynk-Mikołajewska)
XVII Gdyński Przegląd Duetów Fortepianowych „Dialogi Fortepianowe” – II miejsce (Monika
Mordawska i Alex Kruger, naucz. J.Czaposka, M.Kończewska)
VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Mistrz Klawiatury” w Warszawie – II miejsce (Miłosz
Rządkiewicz, naucz. I.Kuczyńska); III miejsce (Weronika Warmbier, naucz. A.Seguchi);
wyróżnienie (Alex Kruger, naucz. M.Kończewska)
I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych w Sierpcu – II miejsce
(Manuela Majkut, naucz. M.Stopińska); III miejsce (Denis Orkiszewski naucz. J.Czerniawska;
Michał Radziejewski naucz.E.Radziejewska); udział Zuzanna Janiszewska naucz. M.Stopińska;
Michalina Bartosińska naucz. R.Matusiak)
I Ogólnopolskie Spotkania Pianistyczne w Iławie – III miejsce (Manuela Majkut, naucz.
Magdalena Stopińska)
Ogólnopolski Konkurs Uczniów Klas Skrzypiec szkół I stopnia w Toruniu – III miejsce (Sofia
Tomilow naucz. N.Jaroszenko); wyróżnienie (Wiktor Rybacki, Olga Pniewska, Kinga
Politowska naucz.M.Majrowska; Krzysztof Wysłouch naucz. A.Bondel; Agnieszka Kałucka
naucz. K.Wroniszawka); udział Aleksandra Całbecka naucz.M.Majrowska; Aleksandra
Mierzejewska naucz.P.Czarnowski; Małgorzata Myszkorowska, Bartosz Frączek, Paulina
Burczyńska naucz.A.Bondel)
Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe w Bydgoszczy – III miejsce (Julia Felczykowska
naucz. K.Wroniszewski; Zofia Michalska, naucz. J.Grochowska) IV miejsce (Lidia Tyburska
naucz. D.Bojarczuk); wyróżnienie (Magdalena Płuciennik naucz. J.Grochowska; Ewa
Leszczyńska, naucz. K.Wroniszewski; Ignacy Gąsiorowski naucz. I.Michalak); udział
(Aleksandra Perfikowska naucz. D.Bojarczuk);
II Festiwal Pianistyczny im. Apolinarego Szeluty w Słupcy – wyróżnienie (Miłosz Rządkiewicz,
naucz. I.Kuczyńska); wyróżnienie (Zuzanna Janiszewska naucz. M.Stopińska); udział (Monika
Janiszewska naucz.R.Matusiak)
IX Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku – udział (Monika Jaguszewska
naucz. R.Matusiak)
Ogólnopolski Konkurs Gitarowy w Zielonej Górze – udział (Jan Kamiński naucz.
P.Kaźmierczak)
I Ostrowskie Forum Klarnetowo-Saksofonowe w Ostrowie Wielkopolskim – udział (Zuzanna
Lasek naucz. P.Gronkowski)

makroregionalnych:
-

-

-

Międzyregionalny Konkurs Kontrabasowy w Starogardzie Gdańskim – I miejsce (Natalia
Gąsiorowska, naucz. A.Wyrwicki)
Makroregionalny Konkurs Solfeżowy w Bydgoszczy – II miejsce (Mikołaj Kasjan, naucz.
K.Litowska); wyróżnienie (Zuzanna Koziej, naucz. E.Szczurko; Magdalena Kaniecka, naucz.
J.Sawicka); udział (Jarosław Ciechacki, naucz. E.Szczurko; Natalia Żabińska, naucz. J.Sawicka)
XIX Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów kl.III, I st. w Bydgoszczy – III miejsce
(Stanisław Oracz, naucz. A.Soroka)
XV Wiolonczelowo-Kontrabasowy konkurs w Malborku – III miejsce (Lidia Tybursaka naucz.
D.Bojarczuk); wyróżnienie (Ignacy Gąsiorowski, Dominika Drąg naucz. I.Michalak)
XI Sopockie Kameralia Gitarowe – wyróżnienie (duet: Karol Soboczyński i Oliwier Szypczyn
naucz. J.Wiśniewski)
XIII Grudziądzki Konkurs Akordeonowy – wyróżnienie (Weronika Michalska naucz.
K.Lutrzykowski)
Makroreginonalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych szkół I st. w Gdyni –
udział (Zuzanna Adamowicz, naucz. D.Błahyj)
Makroreginonalne Przesłuchania Uczniów, zespoły perkusyjne, w Bydgoszczy – udział
(K.Nowak i Filip Szanciło, naucz. M.Marciniak)
Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Fortepianu szkół I stopnia w Toruniu– udział (30
uczniów), awans do przesłuchań ogólnopolskich (Paulina Piotrowiak, naucz. M.Kończewska)
Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki szkół I stopnia w
Szczecinku – udział (8 uczniów), awans do przesłuchań ogólnopolskich (Ola Mierzejewska,
naucz. P.Czarnowski)
Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Wiolonczeli szkół I stopnia – udział (4 uczniów)
Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary szkół I stopnia w Koszalinie – udział
(3 uczniów), awans do przesłuchań ogólnopolskich (Antoni Grabowski, Nikodem Hirsch naucz.
P.Kaźmierczak)

regionalnych:
-

-

-

Konkurs Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kuj.-Pom. – Grand Prix oraz nagroda za
wykonanie muzyki współczesnej (chór „Gioia di Cantare”, naucz. R.Szerafin-Wójtowicz)
Konkurs Pianistyczny „VIII Włocławskie spotkania” - I miejsce (Miłosz Rządkiewicz
naucz.I.Kuczyńska); II miejsce (Zofia Pniewska, naucz. A.Stefańska), wyróżnienie (Zuzanna
Pawłowska naucz. A.Stefańska)
Regionalny Konkurs Pianistyczny „Roztańczony Fortepian” w Inowrocławiu – I miejsce
(Mikołaj Nath naucz.E.Skarżewska); III miejsce (Kosma Zakrzewski naucz.M.Czaposki);
wyróżnienie (Anastazja Nocoń naucz. H.Babkina; Denis Orkiszewski naucz.J.Czerniawska;
Marta Kunz naucz.M.Czaposki)
IV Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Śpiewające skrzypce” – udział (Julia Stawinoga naucz.
G.Bogusz)

Podsumowanie egzaminów zewnętrznych
Sprawdzian kl VI (3 kwietnia):
VIA 36,43 VIB 34,19 średnia szkoły 35,33 na 40 możliwych
Egzaminy gimnazjalne (24 – 26 kwietnia):
cz. humanistyczna j. polski
cz. humanistyczna historia i wos
cz matematyczna
cz. przyrodnicza
język angielski podst.

80,3 %
68,6 %
72,0 %
77,9 %
84,0 %

język angielski roz.
język niemiecki

69,3 %
88,0 %

Egzamin maturalny (4 -22 maja):
Maturę zdawało 14 osób, tyle też język polski, matematykę, 12 os. język angielski, 1 os. Język
niemiecki, 1 os. Język rosyjski, historię muzyki – 6 os., chemię – 1 osoba, geografię – 1 osoba.
Dwie osoby poprawiały wyniki matury

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

JĘZYK
POLSKI

JĘZYK
ANG.

JEZYK
NIEM.

JEZYK
ROS.

HIST.
MUZ.

MATEM.

GEOG

68%
54%
81,%

87%
67%
80%

100%

61%

73%
51%

69%
55 %

54%

90%

CHEM

33%

100%

Osiągnięcia uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących
I A wych. Z.Heyka
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w MDK – ucz. A.Puchalska
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Prozy i Poezji ks. Jana Twardowskiego – ucz.
J.Dobosz, naucz. E.Ziara
I B wych. A.Mielcarek
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania - ucz. F.Behrendt
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Matematyk” dla kl. I, ucz.A.Falenta
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Kangur Matematyczny – ucz. J.Borkowski
II A wych. W.Raczyńska
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie „Kangur Matematyczny” – ucz. M.Bernat, D.Pik,
N.Stapf
- wyróżnienia w Konkursach Plastycznych „Mój region w Europie” – ucz. N.Stapf,
w Międzyszkolnym „Bocian i jego środowisko” – ucz. W.Kucharska, w akcji promocyjnej
„Clean hands save lives” Myj ręce chroń życie – ucz. W.Warmbier
II B wych. M.Ławniczak
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Ortografik” – ucz. M.Bogucka
- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania – ucz. Z.Borowska
- wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” – ucz. Z.Borowska,
D.Drąg, Z.Majcher, M.Nirska, M.Rojek, K.Zakrzewski
- bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz II miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Matematyk” – ucz. F.Korzeniewski
- II miejsce w Miejskim Konkursie Recytatorskim „Wierszo-Klepka” – ucz. A.Droganowska
i III miejsce ucz. M.Bogucka
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Anioły, aniołki, aniołeczki” – ucz.
A.Lewna
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J.Twardowskiego
– ucz. M.Tomczyk, naucz. E.Ziara
- bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpusek” – ucz.
D.Drąg, Z.Borowska, naucz A.Szypczyn
III A wych. J.Pietrzak
- dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”, ucz.
M.Kunz, O.Ciesielska, M.Hering-Zagrocka, M.Mordawska, K.Weznerowicz
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy ks. J.Twardowskiego
„Obiecanki-cacanki” ucz J.P.Kamiński
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania – ucz. M.Mordawska

III B wych. E.Korzeniewska
- nagroda I st. w Konkursie Matematycznym „Kangur”, ucz. S.Tomilov, M.Skrzypnik
- nagroda II st. Konkursie Matematycznym „Kangur”, ucz. M.Szymańska, J.Domeracka,
B.Sawrycka
- IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy Matematyk”, ucz. S.Tomilov
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w SP9 – ucz. S.Tomilov
- III miejsce Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego dla kl. I-III oraz bardzo dobry
wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego – ucz. O.Szypczyn, naucz.
A.Szypczyn
IV A
- nagroda II st. w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, ucz. K.Czerwionka,
A.Grabowski, B.Jarmiłko, M.Gołaszewski ,naucz. M.Trabszys
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Interpretacji Poezji i Prozy na temat Wielkanocy,
ucz. M.Bartłomiejus-Samołyk, naucz. E.Ziara
IV B
- bardzo dobry wynik w Międzyszkolnym Konkursie EKOplaneta, ucz. T.Kwiecińśki, naucz.
E.Solarczyk
- nagroda II st. w Konkursie „Kangur Matematyczny”, ucz. J.Tarasiuk, M.Gadzała, A.Górski,
T.Kwieciński, naucz. M.Hałaburda
- I miejsce w Turnieju Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej, ucz. A.Górski, W.Krauze,
T.Kwieciński, naucz. E.Solarczyk
VA
- laureat Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”, ucz. kl.VA J.Korzeniewski, II miejsce
dla uczniów kl.VI oraz nagroda II st. w Konkursie „Kangur Matematyczny”
- wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Liga Zadaniowa dla kl.VI, ucz.
K.Andruszkiewicz, naucz. M.Hałaburda
VB
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, ucz. P.Knut oraz laureat
Konkursu „Liga Zadaniowa” ucz P.Knut, naucz. M.Trabszys
- bardzo dobry wynik w Międzyszkolnym Konkursie EKOplaneta, ucz K.Konopka oraz
wyróżnienie w kategorii Album, ucz. P.Fereniec, naucz. E.Solarczyk
- finalista Wojewódzkiego Konkursu z Przyrody, ucz. B.Frączak, naucz. E.Solarczyk
- nagroda w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny” oraz
wyróżnienie w Konkursie „Liga zadaniowa” ucz. K.Konopka, naucz. M.Trabszys
- nagroda II st. w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”,
ucz. Sz.Zawadzki, naucz M.Trabszys
- wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Interpretacji Prozy i Poezji Religijnej na temat
Wielkanocy, ucz. M.Myszkorowska, naucz. E.Ziara
- I miejsce w Wojewódzkim Grudziądzkim Amatorskim Przeglądzie Artystycznym GAPA 2013,
wyróżnienie Rypińskiej Wiośnie Teatrów ucz. M.Cynk-Mikołajewska
VI A
- laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka polskiego, ucz. A.Krych,
J.Bohr, naucz. K.Kazuro-Borek
- finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego ucz. K.Wysłouch,
naucz. K.Kazuro-Borek
- finalista w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Przyrody – ucz. M.Kwieciński
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego Narodzenia”, ucz
Z.Orlikowska, naucz. K.Kazuro-Borek
- laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, ucz. M.Górska, M.Kuncewicz, naucz.
E.Solarczyk
- II miejsce w Konkursie „Liga Zadaniowa” oraz nagroda I st. w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”, ucz. P.Pik, naucz M.Trabszys
- III miejsce w Konkursie „Liga Zadaniowa”, ucz. M.Girzyński, M.Górska, A.Krych,
T.Różalska, naucz. M.Trabszys

- wyróżnienie w Konkursie „Liga Zadaniowa” , ucz.. J.Bohr, A.Madej, A.Tarasiuk, A.Zalewska,
naucz. M.Trabszys
- nagroda II st. w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, ucz. M.Górska,
M.Kuncewicz, J.Bohr, A.Tarasiuk, A.Zalewska, naucz.M.Trabszys
- *uczniowie kl. VIA uzyskali najwyższą średnią końcoworoczną spośród szkół podstawowych
w Toruniu tj. 5,25 – otrzymali dyplomy z rąk Prezydenta Miasta oraz zostali zaproszeni na
klasową imprezę rekreacyjną
VI B
- laureatki Konkursu Języka Polskiego, ucz. M.Łasińska, K.Dybowska oraz finalistka
O.Zawadzka, naucz. A.Brudzyńska
- III miejsce w Konkursie „Liga Zadaniowa” oraz nagroda I st. w Konkursie Matematycznym
„Kangur Matematyczny” ucz. K.Domaros, naucz. M.Hałaburda
- III miejsce w Konkursie „Liga Zadaniowa” oraz nagroda II st. w Konkursie „Kangur
Matematyczny”, ucz A.Lewandowska, naucz. M.Hałaburda
- III miejsce w Konkursie „Liga Zadaniowa” ucz. A.Burdach, naucz. M.Hałaburda
- wyróżnienie w Konkursie „Liga Zadaniowa”, ucz. A.Głowacka, naucz. M.Hałaburda
- II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Magia Świąt Bożego narodzenia, ucz.
O.Pniewska, naucz A.Brudzyńska
I gim
- nagroda II st. w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz III miejsce w
Konkursie „Liga Zadaniowa”, ucz. M.Jaguszewska, naucz. M.Trabszys
II gim
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego J.Polskiego, ucz. P.Mietła, naucz.
A.Brudzyńska
- nagroda II st. Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”, ucz. B.Bielak, naucz.
M.Hałaburda
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, ucz A.Stefani, naucz.
M.Rybicka
III gim
- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – ucz. P.Reddigk oraz
finalistka ucz. A.Binkul, naucz. M.Rybicka
- finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z J.Polskiego, ucz. D.Sugalska, naucz.
K.Kazuro-Borek
- finalistka Konkursu Recytatorskiego Poezji Edwarda Stachury „Głos Steda”, ucz. D.Sugalska,
naucz. A.Brudzyńska
- wyróżnienie w Międzygimnazjalnym Konkursie Recytacji i Poezji Anglojęzycznej zorg. SZ nr
10, ucz. Z.Poślednik, naucz. R.Wiśniewski
- I miejsce w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Wspomnienia zatrzymane w kadrze”, ucz.
J.Kuster
I lic
- Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, ucz.
M.Nieuważny, naucz. A.Brudzyńska
- uczestnik etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Dzieje oręża i losy żołnierza
polskiego w latach 1744 – 1922”, ucz. B.Potęga, naucz. A.Jęcka
II lic
- wyróżnienie w X Konkursie Interpretacji Teatralnych, ucz. W.Supcziński, naucz.
A.Brudzyńska

Konkursy szkolne i udział w konkursach międzyszkolnych
OSM I st.
konkursy przedmiotowe
OSM I st.
J.polski
Matematyka
Przyroda

e. szkolny
29
42
29

e.rejonowy
13
12
15

e.wojew.
6
1
7

finaliści
2
2

laureaci
4
1
5

konkursy szkolne OSM I st.
- XX Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pory Roku w Poezji”
- Szkolny etap Konkursu „Pięknego czytania” I-III
- Szkolny etap Konkursu Ortograficznego „Najlepszy Ortografik” I-III
- Szkolny etap Konkursu „Najlepszy Matematyk” I-III
- Szkolny Konkurs Przyrodniczy „W świecie zwierząt” I-III
- Konkurs na Najlepszego Przyrodnika kl. IV-VI
- Przegląd Pieśni Patriotycznej dla kl. I-III
- Szkolny etap Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa”
- Szkolny etap Miejskiego Konkursu Historycznego „Dzieje Torunia”
- II Szkolny Konkurs Historyczny SFINKS dla kl. IV-VI „Polska Jagiellonów”
- III Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej
- Konkurs czytelniczy „W świecie dziecięcej przygody” kl. I-III
- Konkurs literacki „Magia świąt Bożego Narodzenia”
- Konkurs z Informatyki on line „Bóbr”
- Całoroczny program pt. „Sesja z Plusem” – matematyczne sprawdziany i analiza wyników z
matematyki (kl.IV, V, VI) – część ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła”
- I Szkolny Turniej Szachowy – org. świetlica szkolna
- Konkursy plastyczne:
Fotograficzny „Zatrzymane w kadrze” kl. I-III oraz IV-VI i gimnazjum
Fotograficzny „Wiosna w obiektywie”
„Moje inspiracje twórczością Juliana Tuwima” – kl. IV-VI
- Konkursy sportowe
turniej ringo kl. IV, V
turniej rzucanki siatkarskiej kl. IV, V. VI
turniej piłki nożnej kl.IV
turniej dziewczęta-chłopcy w piłkę ręczną kl. V
Dzień Sportu kl. IV-VI – różne konkurencje sportowe z rywalizacją klas
udział w konkursach międzyszkolnych OSM I st.
- Konkurs Urzędu Marszałkowskiego pt. „Nasz region w Europie”
- Międzyszkolny Konkurs Literacki „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
- Ogólnopolski Konkurs J.Angielskiego „Edi Pingwin”
- Międzyszkolny Konkurs J.Angielskiego dla kl. I-III
- Ogólnopolski Konkurs J.Angielskiego „Olimpusek”
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpus” – 2 edycje
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski MDK
- Ogólnopolski Konkurs Językowy „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
- Międzyszkolny Konkurs Prozy i Poezji Religijnej nt. Wielkanocy
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Obiecanki –
cacanki”
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
- Konkurs Informatyczny online „Bóbr”
- Bieg Jana Pawła II org SP 13

- Międzyszkolne Konkursy Plastyczne
„Autoportret” - OPP Dom Harcerza
„Woda, życie, żywioły” – Galeria i Ośr. Twórcz. Plastycznej Dziecka
„Kim byłby Kopernik w XXI wieku – MDK
„Anioły, aniołki, aniołeczki” – SP1
„Pluszowy Miś zwiedza Toruń” – SP1
OSM II st.
konkursy przedmiotowe
OSM I st.
j.polski
j.angielski
j.niemiecki
historia
geografia
biologia
fizyka
fizyka i astronomia
chemia
matematyka
Konkurs
Hist.
Losy
żołnierza i dzieje ortęża
polskiego

e. szkolny
7
16
4
5
9
23
5
2
1
6
1

e .rejonowy
7
6
2
1
-

e .wojewódz.
2
3
1
1

finaliści
2
2
1
-

laureaci
1
-

konkursy szkolne OSM II st.
- etapy szkolne Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa” i Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
- etap szkolny Konkursu Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznego Obszaru Językowego
KAOJ dla klas ponadgimnazjalnych
- XX Szkolny Konkurs Recytatorski „Pory Roku w Poezji”
- Szkolny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjum
udział w konkursach miedzyszkolnych OSM II st.
- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
- Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji Poezji Anglojęzycznej – ZS nr 10
- Konkurs Piosenki Miłosnej w Językach Obcych - MDK
- 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”
- Ogólnopolski Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
- X Konkurs Interpretacji Teatralnych w Baju Pomorskim
- Konkurs Recytatorski Poezji Edwarda Stachury „Głos Steda”
- e-Drużynowy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Dramacie
- Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
- Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”
- Konkurs Plastyczny dla gimnazjum i liceum „Powiększenie” – LO12
Wycieczki klasowe
IA
- Brzoza – gospodarstwo agroturystyczne
- Skłudzewo – wycieczka na zajęcia plastyczne
- Olek – leśnictwo-zajęcia terenowe – jesień, zima
IB
- Skłudzewo – zajęcia plastyczne w Fundacji Piękniejszego Świata, poznawanie zjawisk i
obiektów przyrody ożywionej
II A
- Rajd klasowy „W poszukiwaniu tajemniczego jeziorka’

- Barbarka – Szkoła Leśna „Życie w wodzie”
- Łążyn i Brzoza - gospodarstwo agroturystyczne
- Wycieczka piesza dla rodziców i dzieci – lasy Barbarki i Olka, rezerwat Las Piwnicki
- Wycieczki rowerowe – Lasy Barbarki i Olka
II B
- Szkoła Leśna na Barbarce „Jesień w lesie”, „Zima w lesie”, „Wiosna w lesie”
- Gospodarstwo Agroturystyczne „Farma i Ha Ha” w Przecznie – zajęcia ruchowe i plastyczne,
kiszenie kapusty
III A
- Poznań – Opera „Dziadek do orzechów”
- Biskupin – Starodawny Gród oraz Zagroda Pałucka w Gąsawie
- Obrowo- impreza integracyjna u nowo przybyłego do klasy ucznia
III B
- Bierzgłowo – Łążyn – wiatrak w Bierzgłowie, lepienie z gliny, zajęcia „Od ziarenka do
bochenka”
- Ustka – plaża, latarnia morska, rejs statkiem, zwiedzanie Ustki, Muzeum Chleba, wyjazd do
Doliny Charlotty, wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego, zwiedzanie skansenu wsi
kaszubskiej w Klukach
IV A
- Bydgoszcz – wyjazd I – Filharmonia Pomorska – Muzyka krajów Europy Wschodniej,
Starówka, Wyspa Młyńska, wyjazd II – Filharmonia Pomorska – Muzyka związana z religiami
świata
- Szkoła Leśna na Barbarce – treści przyrodniczo ekologiczne – „Stan czystości środowiska”,
wyznaczanie kierunków świata, zdrowe odżywianie
- Gdynia – Centrum Hewelianum, Muzeum Morskie, Statek Sołdek – życie na morzu, Teatr
Muzyczny - „Pinokio”
- Funka – Zielona Szkoła – „Torfowiska jako archiwa ekologiczne”, wycieczka rowerowa po
Zaborskim Parku Krajobrazowym, ścieżka dydaktyczna „Ptaki Funki i okolic”, rejs łodziami,
warsztaty ceramiczne, rzeźba w drewnie
IV B
- Szkoła Leśna na Barbarce – lekcje przyrody „Wiosna w lesie”, gry sportowe, ognisko
- Bydgoszcz – wyjazd I – Filharmonia Pomorska – Muzyka krajów Europy Wschodniej,
Starówka, Wyspa Młyńska, wyjazd II – Filharmonia Pomorska – Muzyka związana z religiami
świata
VA
- Funka - zajęcia w Zielonej Szkole „Flora i fauna parku krajobrazowego, zajęcia artystyczne
- Bydgoszcz – wyjazd I – Filharmonia Pomorska – Muzyka krajów Europy Wschodniej,
Starówka, Wyspa Młyńska, wyjazd II – Filharmonia Pomorska – Muzyka związana z religiami
świata
VB
- Szkoła Leśna na Barbarce – zajęcia przyrodniczo ekologiczne „Dobry dla przyrody dobry dla
siebie” oraz zajęcia plastyczne
- Gdynia – Centrum Hewelianum, Muzeum Morskie, Statek Sołdek – życie na morzu, Teatr
Muzyczny - „Pinokio”
- Funka – Zielona Szkoła – „Torfowiska jako archiwa ekologiczne”, wycieczka rowerowa po
Zaborskim Parku Krajobrazowym, ścieżka dydaktyczna „Ptaki Funki i okolic”, rejs łodziami,
warsztaty ceramiczne, rzeźba w drewnie
- Bydgoszcz – wyjazd I – Filharmonia Pomorska – Muzyka krajów Europy Wschodniej,
Starówka, Wyspa Młyńska, wyjazd II – Filharmonia Pomorska – Muzyka związana z religiami
świata
VI A
- Barbarka – zajęcia przyrodniczo ekologiczne, sportowe i plastyczne
- Warszawa – Centrum Nauki Kopernik, Sejm RP, Cmentarz Powązkowski
- Góry Stołowe – piesza wycieczka na Szczeliniec, wycieczka do Adrstach (Czechy), Wrocław

VI B
- Warszawa – historia i najciekawsze obiekty w stolicy – Muzeum Powstania Warszawskiego,
Pałac Prezydencki, Politechnika Warszawska, Centrum Nauki Kopernik
I gim
- Zamek Bierzgłowski – wyjazd integracyjny i warsztaty z pedagogiem szkolnym
- Warszawa - Muzeum Powstania Warszawskiego, opera w Teatrze Wielkim „Madama
Butterfly”
II gim
- Wenecja – wyjazd chóru gimnazjalnego na Międzynarodowy Festiwal Chórów
- Bydgoszcz – spektakl w Operze Nowa „Traviata”
- Starogard Gdański – wyjazd i koncert szkolnej orkiestry symfonicznej
III gim
- Szkoła Leśna na Barbarce – zajęcia edukacyjne oraz park linowy
I lic
- Chojnice – warsztaty muzyczne zakończone koncertem w Bazylice „Misterium o życiu Jana
Chrzciciela”
- Warszawa – Łazienki Królewskie, Belweder, Stare Miasto, Filharmonia Narodowa, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Adama Mickiewicza
III lic
- Pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Częstochowie
Zajęcia pozaszkolne i udział w wydarzeniach kulturalnych oraz zajęcia
pozalekcyjne
Zajęcia pozaszkolne
- Teatr Lalek „Baj Pomorski”: „Pręcik”, „Tajemnica diamentów”, „Afrykańska opowieść czyli
Tygrysek Pietrek”, „Dziób w dziób” , przedstawienia w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Lalek oraz lekcja teatralna „Dość już tej ciszy-nie tylko dla dzieci”
- Teatr W.Horzycy – „Kot w butach” , „Pippi Pończoszanka”
- Lekcje filmowe – „Tajniki zawodów filmowych” kl. I-III, „Porządki w świecie filmu” kl.IV-VI,
„Podróż po kinie gatunków” – gimnazjum
- Tumult – Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych pn. „Halo, Echo...”
- Kino Cinema City – „Strażnicy marzeń”, „Krudowie”, „Bitwa pod Wiedniem”, „Tajemnica
Westerplatte”, „Skyfall”, „Oszukane”
- Muzeum Okręgowe - Ratusz Staromiejski, Dom Kopernika – lekcje muzealne „Co to jest
muzeum?”
- Muzeum im. gen. E.Zawackiej – lekcje historii: Pojęcie patriotyzmu, Rola kobiet w II wojnie
światowej
- Planetarium i Orbitarium – „Cudowna podróż”, „Wirująca Ziemia”
- Szkoła Leśna na Barbarce – „Tropy zwierząt”, „Obserwacje ornitologiczne”, „Jesień w lesie”,
„Las wiosną”, „Rozpoznawanie drzew i krzewów”
- Ogród Zoobotaniczny w Toruniu – lekcje przyrodnicze
- Parafia Św. Antoniego – I Komunia Św. Bierzmowanie, Rekolekcje Wielkopostne
- Pracownia Rzeźby oraz Grafiki na Wydz. Sztuk Pięknych UMK
- Warsztaty Recytatorskie w MDK
- Spotkanie Maturzystów z Dyrektorem OKE w sprawie Matury 2013 (UMK) – „Salon
Maturzysty”
- Muzeum Etnograficzne – „Od ziarenka do bochenka”, „Sto lat temu na wsi”
- Cykl wykładów z pokazami z fizyki zorg. Polskie Towarzystwo Fizyczne i Instytut Fizyki
UMK w Toruniu
- Zajęcia i udział w wykładach otwartych na Wydz. Teologii UMK
- Zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej dla licealistów
- Instytut Biologii UMK i Muzeum Przyrodnicze – zajęcia edukacyjne „Skarby Ziemi”, „Ziemia
z satelity”, „Pogadanka o lataniu”, „Jelenie, wilki i ludzie w pod toruńskich lasach”

- Zajęcia w Bibliotece Miejskiej przy ul. Franciszkańskiej – spotkanie autorskie z p.
I.Niewiadomską-Labiak, lekcje biblioteczne „Wisła”, „Toruń - poznajemy historię naszego
miasta”, „Wiosna w przyrodzie”, „Tu jesteśmy”
- Ośrodek Twórczości Plastycznej Dzieci w Skłudzewie – warsztaty plastyczne
- Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka - warsztaty
- Muzeum Druku i Piśmiennictwa w Grębocinie
- Zapolex – zwiedzanie drukarni
- Muzeum Sztuki Współczesnej – „Jak powstaje książka”, „Drugie życie książki”, Wystawa
TAKE
- Dom Muz „Misja Leona Kameleona” – Teatr Frajda
- Radio PIK – przygotowanie audycji radiowej, praca redaktora radiowego
- Gabinet Fizykoterapii i Apteka – z cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców”
- Hotel Filmar – warsztaty pt. „Gastronomiczny savoir vivre”
- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – „Naukowy cyrk braci Nano”
Zajęcia pozalekcyjne
koła zainteresowań
- kółko teatralne – K.Kazuro-Borek (społecznie)
- kółko matematyczne – II B M.Ławniczak (społecznie)
- kółko matematyczne – IVB, VA, VIB M.Hałaburda (2h społecznie)
- kółko matematyczne – IVA, VB, VIA M.Trabszys (2h społecznie)
- zajęcia z matematyki dla maturzystów – III lic. A.Makowska (społecznie)
- zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych oraz z trudnościami w nauce IIA W.Raczyńska
(społecznie)
- kółko przyrodnicze – IV-VI – E.Solarczyk (społecznie)
- kółko geograficzne – M.Rybicka
- zajęcia z j. polskiego dla uczestników konkursów przedmiotowych i dla maturzystów –
A.Marszałkowska (społecznie)
- kółko historyczne III gim. i lic. – E.Gawrońska, A.Jęcka (społecznie)
- zajęcia dodadatkowe z j. angielskiego – III gim. R.Wiśniewski (społecznie)
zajęcia sportowo-rekreacyjne
- piłka siatkowa dziewcząt – 1 godz. w tygodniu – M.Jachimowicz
- gimnastyka korekcyjna I-III – 4 godz. G.Pawlik, 2godz. M.Kwiatkowski
- piłka nożna – 1 godz. M.Kwiatkowski
- nauka pływania na basenie – II B , II A, III B
- sparingi towarzyskie w piłce siatkowej – SP5
- organizacja Dnia Sportu dla kl. IV-VI - gry i zabawy ruchowe z rywalizacją sportową klas
zajęcia dla uczniów kl. I-III - Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania Szkół
Podstawowych w woj. Kujawsko-Pomorskim
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także z dysleksją
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem
nauk matematyczno-przyrodniczych
zajęcia świetlicowe w szkole – godz 7.00-17.00
- gry i zabawy świetlicowe
- odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom mającym trudności w nauce
- gry i zabawy ruchowe na boisku zielonym i sportowym
- wykonywanie i prezentacja wytworów plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie,
wycinanki, wydzieranki, origami i in.)
- konkursy plastyczne „Zabytki Torunia”, „Święta Bożego Narodzenia”, „Kartka Świąteczna”,
„Wiosenna łąka”, „Koty, kotki, kocięta”
- kiermasz świątecznych ozdób
- ćwiczenia dydaktyczne rozwijające pamięć, logiczne myślenie i zakres słownictwa
- I Szkolny Turniej Szachowy dla kl. II-VI OSM I st.

- czytanie książek i czasopism
- oglądanie filmów na video
- założenie strony internetowej świetlicy ZSM
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – pedagog
zajęcia logopedyczne – opieką objęto 54 uczniów
Przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze
Działania wychowawcze wynikające m.in. z SPP
- pogadanki wychowawcze:
„Niwelowanie zachowań agresywnych”
„Jak radzić sobie ze złością”
„Współdziałanie w grupie”
„Zdrowy styl życia i spędzanie wolnego czasu”
„Zasady BHP w szkole”
„Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz dbanie o czystość otoczenia”
„Zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy”
„Zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji”
- zapoznanie uczniów z Regulaminem Samorządu Szkolnego
- Wprowadzenie Kodeksu Postępowania w kl. I-III na terenie Szkoły i poza nią
- Pogadanki na temat „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu
Programy profilaktyczne
- „Bezpieczna droga” I-III
- Bezpieczne zabawy zimowe I-III
- Zajęcia profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej nt.
„Odpowiedzialność prawna nieletnich” gimnazjum i liceum
„Uzależnieniom NIE” gimnazjum
„Uwaga Obcy! dla kl. I-III – zagrożenia wynikające z kontaktów z nieznajomymi, Jak ich
unikać?”
Akcje pomocy potrzebującym
- zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zakup wózków na
rehabilitację dzieci
- kiermasz ozdób zorg. przez Samorząd IV-VI – środki ze sprzedaży na rzecz świetlicy
- zbiórka używanej odzieży i zabawek zorg. przez Fundację Dzieci dla Ziemi na rzecz dzieci z
Afryki – kwota dla szkoły 800 zł
- wizyta w Domu Opieki Społecznej – ze świątecznym programem artystycznym i słodyczami
działania proekologiczne
- pogadanki mające na celu uwrażliwienie na piękno przyrody i konieczność jej ochrony
- zajęcia w kontakcie z przyrodą w Zielonych Szkołach - Barbarka, Funka, Ustka, Brzoza
- Dzień Ziemi 22 kwietnia pod hasłem „Elektroodpady - proste zasady” – gazetka, plakaty i
referaty zachęcające do oszczędzania energii
- zbiórka zużytych baterii zorg. przez firmę REBA ok. 150kg
- gazetki tematyczne:
„Sprzątanie Świata”
„Budowa Układu Słonecznego”
„Odżywianie i oddychanie roślin”
„Święto Drzewa” 10.X
„Zwiastuny Wiosny”
działania prozdrowotne
- pogadanki na lekcjach wychowawczych, przyrody i biologii:
„Higiena na co dzień”
„Praca a wypoczynek”
”poznawanie mocnych i słabych stron charakteru”
„Co powinniśmy wiedzieć o nałogach”

”Jak uczyć się wydajnie”
„Zalety aktywnego wypoczynku”
„Higiena jamy ustnej”
„Co robić aby nie zachorować”
„O szkodliwości palenia papierosów”
- zabiegi pielęgniarskie – badania przesiewowe do bilansów zdrowia oraz fluoryzacja zębów w
kl. I-VI OSM I st. i OSM II st.
- ćwiczenia śródlekcyjne w klasach I-III
- promocja aktywnego wypoczynku poprzez zabawy ruchowe, zajęcia na basenie, zajęcia
terenowe i sportowo-rekreacyjne
rozwijanie samorządności w szkole
- pobudzanie aktywności i odpowiedzialności uczniów w życiu szkoły
- wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego i opiekunów Samorządu – kl. IV-VI p.A.Makowska,
gimnazjum i liceum – p.R.Wiśniewski
- oprawa uroczystości Bożego Narodzenia
- konkursy i wróżby andrzejkowe
- zorganizowanie dyskoteki karnawałowej
- wolontariat w Święcie Bydgoskiego Przedmieścia oraz Orkiestry Świątecznej Pomocy
- poczta walentynkowa – Dzień Św Walentego
- przygotowanie Pierwszego Dnia Wiosny
- organizacja konkursu uczniowskich talentów „Jestem artystą” (2 edycje)
- Dzień Dziecka – projekcja filmu
- zorganizowanie „KOSMicznej nocy w szkole” dla gimnazjalistów i licealistów
działania inne
- wystawy i wystawki plastyczne eksponowane na terenie szkoły
- projekty edukacyjne w klasie II gimnazjum – tematy:
„W świecie dźwięku – opiekun J.Hirsch
„Kultura i sztuka Japonii” – A.Brudzyńska
”Zamki Szkocji” – M.Marcinkowska-Zgolińska
„Ocean pełen tajemnic” – A.Nalewaj
„Skutki i przyczyny klęsk żywiołowych na Ziemi” – M.Rybicka
„Cichociemni w czasie II wojny światowej” – E.Gawrońska
- organizacja europejskich kontaktów partnerskich COMENIUS
- praktyki i szkolenia przyszłych nauczycieli:
Matematyka-całoroczna opieka nad studentami – Szkoła Ćwiczeń naucz. M.Hałaburda
J.angielski NKJO w Toruniu – naucz. K.Rasiewicz
Praktyka pedagogiczna studentki Wydz. Pedagogiki – opieka M.Twardo, A.Kotowska
- Praca szkolnego zespołu d/s pomocy materialnej (wyprawka szkolna, stypendium socjalne dla
uczniów) – pedagodzy szkolni
- terapia Padovan ucznia – społ. M.Twardo
- Prowadzenie Biuletynu – przeglądu wydarzeń z życia szkoły na stronie internetowej –
biblioteka szkolna
- gromadzenie i opracowywanie materiałów do Kroniki Szkolnej
- współpraca z Towarzystwem Bibliotekarzy Szkół Polskich
- loteria fantowa na Dzień Patrona Szkoły – środki na zakup książek dla biblioteki
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 – 2x w roku
- konsultacje indywidualne kl. I-III
- pisemna, opisowa ocena ucznia dokonywana systematycznie i przekazywana rodzicom I- III
- rozmowy telefoniczne, e-mailowe
- blogi i strony klasowe

- rozmowy rodziców z pedagogiem w obecności wychowawcy oraz na życzenie każdej ze stron z
wicedyr. d/s ogólnokształcących (w przypadku problemów wychowawczych ucznia)
inne formy kontaktów i współpracy z Rodzicami
- działalność współpracującej z dyrekcją i nauczycielami Rady Rodziców –jednego z głównych
organów szkoły
- udział rodziców w przygotowaniu i opieka podczas wycieczek klasowych, rajdów, zabaw, zajęć
na basenie, spotkań wigilijnych i in.
- imprezy klasowo-rodzinne np. Dzień Dziecka na Barbarce, na rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, Dzień Matki, Dzień Ojca i in.
- zorganizowanie III Pikniku Rodzinnego na terenie szkoły
pedagogizacja Rodziców
- Warsztaty dla rodziców:`
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – cykl 40godz. warsztatów, prow. M.Twardo
„Skuteczna komunikacja” – 40 godz. prow. A.Kotowska
- przeprowadzenie i analiza ankiety wśród uczniów kl. I-IV OSM I st. dot. poziomu poczucie
bezpieczeństwa uczniów – zapoznanie rodziców z wynikami

