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POZNAŃ 2019

Być chrześcijańską społecznością edukacyjną jako centrum
nauczania, uczenia się i służenia zbudowaną na biblijnych
wartościach, wierze i zachowaniach.

Drodzy Rodzice,
W tym roku szkolnym szczególnie zapraszam Was do zapoznania się z poszerzoną
i zaktualizowaną wizją naszych placówek. Chcemy, aby Rodzice aktywnie współtworzyli życie
naszych szkół. Wierzymy, że jako strony żywo zainteresowane rozwojem naszych dzieci możemy
współpracować na wielu płaszczyznach, aby dać im możliwość rozwijania się i odkrywania pełnego
potencjału. Dla nas wszystkich współtworzących środowisko szkolne będzie to niesamowita
możliwość uczenia się od siebie nawzajem i budowania wspólnego dzieła. Przyświeca nam głębokie
przekonanie o misji, jaką mamy odegrać w życiu waszych dzieci przez edukację opartą na wartościach
chrześcijańskich i jakościowej dydaktyce. Proces nauczania i uczenia opieramy z jednej strony na
pedagogice dialogu wyrażanej przez rozwijanie umiejętności nauczycieli od tutora przez coucha
a dążąc do mentoringu. Proces nauczania to spotkanie dwóch osób, gdzie relacja zbudowana pomiędzy
nimi daje środowisko sprzyjające do rozwijania się ucznia. Naszą dydaktykę opieramy również na
założeniach Jana Amosa Komeńskiego, która zakłada, że rozwój jednostki odbywa się w sposób
naturalny i doświadczalny. Życzę wszystkim nam, aby ten rok szkolny był owocny w wiele dobrych
inicjatyw i satysfakcjonujących wyników naszych podopiecznych.

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Witold Dudek
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FUNDAMENTY EDUKACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ I AKADEMICKIM LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA DAWIDA

MISJA - Pomóżmy dzieciom odkryć ich tożsamość, aby dać im lepszą przyszłość.
Realizujemy misję, gdy pomagamy uczniom w uświadamianiu im szacunku wobec siebie na skutek
tego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Wierzymy, że tylko w odniesieniu do Boga każdy człowiek może odkryć swoją prawdziwą tożsamość
i sens życia.

WIZJA

– Być chrześcijańską społecznością edukacyjną jako centrum nauczania,

uczenia się i służenia, zbudowaną na biblijnych wartościach, wierze i zachowaniach.
Urzeczywistniamy wizję, gdy jako społeczność szkolna, pragnąca rozwijać swoje obdarowania
służymy sobie darami, które otrzymaliśmy od Boga. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego aby być
tymi którzy dają siebie, są gotowi do uczenia się nowych rzeczy jak i dostrzeganiu potrzeb innych i
gotowości do pomocy w ich zaspokojeniu.

WARTOŚCI
•

Budowanie relacji - dokładamy starań, aby budować dobre relacje na każdym poziomie w
społeczności szkolnej. Uważamy, że właściwie budowane relacje są podstawą dialogu i
uczenia się. Zerwanie relacji na jakimkolwiek poziomie uniemożliwia uczniom osiąganie w
pełni zamierzonych celów.

•

Odkrywanie mądrości - szkoła, jako warsztat życia dla młodego człowieka, ma pomóc mu
wykształcić umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Pragniemy zaszczepić w
uczniach

umiejętność

pozyskiwania

wiedzy

i

mądrości

służącej do zastosowania jej w życiu.
•

Dążenie do doskonałości - pokazujemy uczniom doskonałość jako drogę, w trakcie której
wykonujemy powierzone zadania najlepiej jak to możliwe, wykorzystując dostępne nam
zasoby i umiejętności. Unikamy pułapki perfekcjonizmu.
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ZASADY – PRIORYTETY
•

Nauczanie – jesteśmy aby dawać innym to co otrzymaliśmy od Boga aby pomagać im w
rozwoju i wspierać wypełnianie powołania w ich życiu.

•

Uczenie się – każdy z nas jest w drodze, i przez pokorę jest gotowy uczyć się nowych
umiejętności i zmieniać się dla dobra swojego i innych, w tym celu aby wywyższyć Boga i
objawić jego wspaniałość.

•

Służenie – postawa gotowości pomocy innym dla Chrystusa, jest dla nas podstawą naszego
codziennego

działania.

Wobec

innych

chcemy

być

wyrazem

bezwarunkowej

i bezinteresownej miłości.

CELE DYDAKTYCZNE SZKÓŁ
•

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych: biologia, chemia,
fizyka, geografia, historia, j. angielski, j. polski, matematyka.

•

Zawodowe piątki – w każdy ostatni piątek miesiąca uczniowie spotykają się
z przedstawicielem wybranego zawodu i słuchają jego historii związanej z edukacją
i wyborem danej profesji.

•

Praca projektowa na lekcjach – koncepcja 20/80 czyli zwiększenie do 80% czasu
samodzielnych działań uczniów podczas lekcji.

•

Zaangażowanie

rodziców

poprzez

wspólne

działania

np.

zabawy

integracyjne,

przedstawienia teatralne.
•

Nauka poprzez służenie – uczniowie zdolni angażują się w pomoc słabszym. Rozwój
wolontariatu i inicjatyw charytatywnych.
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CELE DYDAKTYCZNE ZESPOŁÓW
EDUKACYJNYCH I ADMINISTRACJI

POZIOMÓW

POZIOM KLAS 1-3 SP
Stworzenie autorskiego programu pt. „Nauczanie przemieniające” wdrażanego w ciągu roku
szkolnego 2019/2020, którego celem jest uczenie dla życia, budowanie relacji, odkrywanie
tożsamości i służenie na fundamencie Słowa Bożego.
POZIOM KLAS 4-6 SP
Doprowadzenie do wzrostu u uczniów zaangażowania i odpowiedzialności za własny rozwój
poprzez wprowadzenie 3 metod aktywizujących na każdym nauczanym przedmiocie do końca roku
szkolnego 2019/2020
POZIOM KLAS 7- 8 SP i I LICEUM
Opracowanie i wdrożenie programu pomagającemu uczniom w odkrywaniu ich tożsamości
i rozwoju ścieżki zawodowej do końca roku szkolnego 2019/2020
POZIOM ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI
Opracowanie strategii efektywnego zarządzania procesami przebiegającymi w szkole do 30 czerwca
2020r.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
▪

2 września - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, g. 10

▪

4 września – spotkanie organizacyjne Edukatorów Domowych, g. 17

▪

5 września – spotkanie organizacyjne dla rodziców I klasy LO g. 17

▪

12 września - PROGRES – spotkanie “Rodzina i szkoła – współpraca czy rozłam”– g.17

▪

19 września – PROGRES – spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach –
g. 16 -18

▪

28 września – Skauting z Royal Rangers

▪

30 września - Dzień Chłopca (w klasach)

▪

7 października - wspólne szkolne uwielbienie

▪

14 października – Dzień Nauczyciela, dzień wolny od zajęć dydaktycznych, organizacja zajęć
świetlicowych

▪

24 października - uroczystość pasowania na ucznia w SP i liceum
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▪

25 października - Konkurs o Złotą Harfę Dawida i dzień patrona

▪

25 października – Spotkanie dla rodziców z dr Ted’em Boyce’m – dyrektorem szkół
chrześcijańskich Pacific Hills z Australii – g. 17

▪

31 października – dzień wolny

▪

1 listopada - dzień wolny od zajęć

▪

11 listopada - dzień wolny od zajęć

▪

12 listopada - uroczyste obchody Dnia Niepodległości

▪

14 listopada - PROGRES - przekazanie rodzicom informacji o
ocenach cząstkowych i postępach z zachowania

▪

do 16 grudnia - powiadomienie rodziców o prognozowanych ocenach niedostatecznych i
wystawienie w e-dzienniku ocen proponowanych

▪

19 grudnia - Wydarzenie Bożonarodzeniowe, g. 15

▪

21 grudnia - 3 stycznia - przerwa świąteczna

▪

6 stycznia - dzień ustawowo wolny od zajęć

▪

9 stycznia – spotkanie z rodzicami z Royston’em Lee z Pacific Hills z Australii, g.17

▪

17 stycznia - ostateczny termin wpisania ocen za I semestr

▪

21 stycznia – Obchody Dnia Babci i Dziadka ( Klasy 1-3 SP )

▪

23 stycznia - Rada Klasyfikacyjna Szkoły Podstawowej i Liceum

▪

23 stycznia - PROGRES, g. 17 – spotkanie rodziców z wychowawcami

▪

25 stycznia - zakończenie I semestru

▪

27 stycznia - 9 lutego - ferie zimowe

▪

14 lutego – zabawy karnawałowe

▪

17 lutego - wspólne szkolne uwielbienie

▪

6 marca - obchody Dnia Kobiet (w klasach)

▪

12 marca – spotkanie dla rodziców z Davidem Freemanem – dyrektor HightLight z Wielkiej
Brytanii, g.17

▪

26 marca - PROGRES, g. 17 – spotkanie z nauczycielami i wychowawcami

▪

2 kwietnia - Wydarzenie Wielkanocne g.15

▪

9-14 kwietnia - przerwa świąteczna

▪

21-23 kwietnia - egzaminy ósmoklasisty, 1-7 SP – dzień wolny , Liceum ma zajęcia

▪

1 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

▪

11 maja - wspólne szkolne uwielbienie

▪

do 17 maja - powiadomienie o prognozowanych ocenach niedostatecznych i wystawienie w edzienniku ocen proponowanych

▪

22 kwietnia – Taniec wielkanocny

▪

23 maja - Manewry Króla Dawida – festyn rodzinny

▪

28 maja – PROGRES, g. 17
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▪

28 maja – Dzień Mamy i Taty klas 1-3 SP

▪

1 czerwca – obchody Dnia Dziecka

▪

5 czerwca - Dzień Sportu

▪

10 czerwca - ostateczne wystawienie ocen z przedmiotów i z zachowania

▪

11 czerwca – Boże Ciało - dzień wolny

▪

12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( możliwość zorganizowania opieki
świetlicowej )

▪

15 - 17 czerwca – wspólna wycieczka klas 5-8 SP i 1 Liceum

▪

18 czerwca - Rada Klasyfikacyjna Szkoły Podstawowej i Liceum

▪

22 czerwca – IV Dawidowy Festiwal Nauki

▪

26 czerwca - zakończenie roku szkolnego 2019/2020

PROGRESY – spotkania rodziców z nauczycielami
i wychowawcami
Terminy:
19 września 2019r.
14 listopada 2019r.
23 stycznia 2020r.
26 marca 2020r.
28 maja 2020r.

Dni wolne
14 października – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października - – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada – dzień ustawowo wolny
11 listopada – dzień ustawowo wolny
21 grudnia – 3 stycznia – przerwa świąteczna zimowa
6 stycznia – dzień ustawowo wolny
27 stycznia – 9 lutego – ferie zimowe
9-14 kwietnia – przerwa świąteczna wiosenna
21-23 kwietnia – klasy 1-7 SP – dzień wolny
1 maja – Święto Pracy – dzień ustawowo wolny
11 czerwca – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny
12 czerwca – – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
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Wychowawcy
Szkoła Podstawowa:
Klasa I – Marta Knap
Klasa II – Anna Weil
Klasa III – Agata Bigos
Klasa V – Katarzyna Wąż
Klasa VI – Dorota Łojewska
Klasa VII – Bartosz Izydor
Klasa VIII – Krzysztof Dzydzan
Liceum:
Klasa I – Monika Chuda-Kowalska
Niezawodną drogą kontaktu z wychowawcami i nauczycielami jest dziennik elektroniczny.

Godziny lekcji
1. 8:10 – 8:55
2. 9:05 – 9:50
3. 10:10– 10:55
4. 11:15 – 12:00
5. 12:10 – 12:55
6. 13:00 – 13:45
7. 14:15 – 15:00
8. 15:05 – 15:50
9. 15:55 – 16:40
W naszych szkołach opieka dla uczniów w świetlicy będzie zapewniona przed lekcjami od godz. 7.30,
a po lekcjach do godz. 17.00.

Kadra dydaktyczna i administracja szkół
KADRA DYDAKTYCZNA
Nazwisko

Imię

Szkoła Podstawowa

Knap

Marta

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 1 SP

Weil

Anna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 2 SP

Bigos

Agata

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy 3 SP

Wąż

Katarzyna

j. angielski

wychowawca klasy 5 SP
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Liceum

Wychowawstwo

Łojewska

Dorota

j. angielski

wychowawca klasy 6 SP

Izydor

Bartosz

informatyka

wychowawca klasy 7 SP

Dzydzan

Krzysztof

Chuda-Kowalska

Monika

Korycka

Alina

Mazurek

Karolina

Taylor

Sara

Janiszewska

Fabiola

Kocięcki

Paweł

wf

Kaczmarek

Izabela

historia / WOS

Ciok

Monika

Szypa

Anna

matematyka

Zięty

Tomasz

matematyka

Dziadul

Marzena

Behrendt

Jacek

Woźniczak

Adrianna

Kawczyn

Karolina

Kończal

Bartosz

Polaszek

Agata

Taylor

Dale

Białopolski

Marcin

wf i basen

Radzicki

Dawid

basen

Stanisławiak

Małgorzata

Jung-Kończal

Alina

Górna

Dagmara

Świder-Hingston

Aleksandra

Wiatr

Justyna

Zajdel - Krzak

Beata

j. niemiecki

Kucz

Emilia

logopeda

Kotecka

Marta

wychowawca w świetlicy

Burdelska

Małgorzata

wychowawca w świetlicy

Nowakowska

Dorota

wychowawca w świetlicy

przyroda

biologia
matematyka

wychowawca klasy 8 SP
wychowawca klasy I ALO

j. polski / historia
j. polski
konwersacje j. angielskiego
j. angielski

chemia, fizyka, matematyka

plastyka
edukacja dla bezp.
geografia
informatyka
zajęcia techniczne
muzyka
konwersacje j.angielskiego
wf

psycholog / pedagog
terapeuta pedagogiczny
rehabilitant
nauczyciel wspomagający
religia

KADRA ADMINISTRACYJNA
p.o. dyrektora szkoły podstawowej i LO

Dudek

Witold

Mazurek

Karolina

Wąsik

Natalia

kierownik ds. prawno-administracyjnych edukacji domowej

Izydor

Bartosz

kierownik ds. rozwoju edukacji chrześcijańskiej

Kocięcki

Paweł

kierownik administracji

Cicha

Sylwia

sekretarz szkół

Koślakowicz

Arleta

kadry i płace WSE

Nawrot

Sylwia

księgowa WSE

Stanisławiak

Małgorzata

koordynator ds. Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych ( IPET)

Burdelska

Małgorzata

kierownik świetlic szkoły podstawowej i liceum

Taylor

Joanna

z-ca dyrektora szkoły podstawowej i LO

biblioteka szkolna
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Przydatne adresy e-mail
Dyrektor: witold.dudek@dawid.edu.pl
Z-ca dyrektora, dyrektor dydaktyczny: karolina.mazurek@dawid.edu.pl
Sekretariat: sekretariat@dawid.edu.pl
Psycholog szkolny: malgorzata.stanislawiak@dawid.edu.pl
Kierownik świetlic: malgorzata.burdelska@dawid.edu.pl
Księgowość: arleta.koslakowicz@dawid.edu.pl
Biblioteka: joanna.taylor@dawid.edu.pl

E-dziennik
W naszych szkołach obowiązującym narzędziem do nadzorowania przebiegu procesu dydaktyki
i komunikowania się z rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS SYNERGIA. Osobą
odpowiedzialną za obsługę systemu jest pan Krzysztof Dzydzan (krzysztof.dzydzan@dawid.edu.pl ),
który jest administratorem e-dziennika. Login i hasło do platformy dla nowo przyjętych uczniów
dostępny jest wyłącznie w sekretariacie szkoły. Uczniowie kontynuujący edukację w naszych
placówkach korzystają z loginów i haseł nadanych w poprzednich latach.

Regulamin używania telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkół
1. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
(np. tablety, mp3, dyktafony, gry elektroniczne, aparaty cyfrowe, słuchawki) przez uczniów,
na terenie szkoły, podczas lekcji i na przerwach między nimi.
2. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
(np. tablety, mp3, dyktafony, gry elektroniczne, aparaty cyfrowe, słuchawki) przez uczniów
podczas pobytu w świetlicy szkolnej.
3. Uczniowie klas 1-3 SP nie mogą na terenie szkoły posiadać ww. sprzętu. Podczas pobytu w szkole
uczniowie mogą komunikować się z rodzicami za pomocą telefonu znajdującego się
w sekretariacie szkoły.
4. Uczniowie klas 4-8 SP i Liceum, którzy mają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielne
opuszczanie szkoły mogą posiadać telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne na terenie
szkoły. Urządzenia są przechowywane w niewidocznym dla innych miejscu. Telefon należy
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wyciszyć i wyłączyć wszystkie aplikacje dźwiękowe. W uzasadnionych przypadkach uczniowie
mogą skorzystać z telefonów każdorazowo za zgodą nauczyciela.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt posiadany przez uczniów zarówno na terenie
szkoły, jak i podczas pobytu na sali gimnastycznej czy lekcji terenowej.
6. Podczas wycieczek szkolnych uczniowie mogą posiadać sprzęt elektroniczny i używać go zgodnie
z regulaminem wycieczki. W kwestiach szczegółowych decyzję dotyczącą używania sprzętu
podejmuje osobiście kierownik wycieczki.
7. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania sprzętu elektronicznego zostanie
udzielona mu nagana w postaci czerwonej kartki i adnotacji w dzienniku elektronicznym, zgodnie
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania (WZO) .
8. Używany przez ucznia niezgodnie z regulaminem szkolnym telefon lub inny sprzęt elektroniczny
może zostać zatrzymany w depozycie sekretariatu szkoły i przekazany do odbioru przez rodziców
ucznia.
Kontakt telefoniczny rodziców z dziećmi i dzieci z rodzicami jest możliwy przez sekretariat:
tel. 61 870 17 88.

Mundurek szkolny i kwestie związane z wyglądem ucznia
na terenie szkół i podczas zajęć lekcyjnych
1. Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani nosić mundurek szkolny, opisany
poniżej.
2. Wszyscy uczniowie noszą obuwie zmienne - pełne tekstylne lub podobne, w kolorach szkolnych granat lub czerń, ewentualnie biały u dziewczynek.
3. Chłopcy noszą ciemne skarpety, dziewczynki ciemne skarpety do spodni oraz rajstopy - białe,
granatowe lub czarne, a latem - białe podkolanówki do spódniczki.
4. Dziewczynki – niezbędne dodatki do włosów powinny nosić w kolorach szkoły. Jeżeli
dziewczynki noszą kolczyki w uszach, do szkoły przychodzą tylko w małych, najlepiej tzw.
wkrętach. Wszelką pozostałą biżuterię (koraliki, bransoletki, sznurki, itp) pozostawiają w domu.
Zabronione jest noszenie jakichkolwiek kolczyków innych niż te noszone w uszach.
Możliwość noszenia kolczyków opisanych powyżej mają wyłącznie dziewczynki. Chłopcy nie
mogą nosić żadnych kolczyków.
5. Strój na w-f – biały T-shirt, czarne lub granatowe spodenki, skarpetki oraz podgumowane obuwie
sportowe – białe, granatowe lub czarne. Strój ma wyglądać schludnie – regularnie prany
i porządnie składany w worku tekstylnym. Trampki przechowujemy w osobnym worku
tekstylnym.
6. Obuwie zmienne noszone w szkole i to na lekcje w-f, to dwie osobne pary butów.
7. Konieczne jest, aby każdy element mundurka został podpisany przez rodzica imieniem
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i nazwiskiem dziecka.
8. Uczeń ma wyglądać w szkole schludnie przez cały tydzień: a) warto więc pomyśleć o zakupie
więcej niż jednego kompletu, b) wysyłamy dzieci do szkoły w mundurku czystym
i wyprasowanym.
9. Niedopuszczalne są ekstrawaganckie fryzury, farbowane włosy i widoczny, mocny makijaż.

Uczniowie placówek im. Króla Dawida noszą codziennie mundurki, na które składają się
następujące elementy:
1) Strój oficjalny/codzienny
SZKOŁA PODSTAWOWA
chłopcy

LICEUM

dziewczynki

Chłopacy

dziewczyny

granatowe spodnie

granatowa spódniczka

czarne spodnie

czarna spódniczka

niebieska koszulka polo z
logo (haft) szkoły

niebieska koszulka polo z
logo (haft) szkoły

koszula jasnoniebieska z
logo (haft) szkoły

koszula jasnoniebieska z
logo (haft) szkoły

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły

granatowy sweter
z logo (haft) szkoły

biały T-shirt z logo
(haft) szkoły na wf
granatowe lub czarne
spodenki lub spodnie
dresowe

biały T-shirt z logo
(haft) szkoły na wf
granatowe lub czarne
spodenki nie krótsze niż
do kolan lub spodnie
dresowe, legginsy

2) Strój na wychowanie fizyczne
biały T-shirt z logo (haft)
szkoły na wf
granatowe lub czarne
spodenki lub spodnie
dresowe

biały T-shirt z logo (haft)
szkoły na wf
granatowe lub czarne
spodenki nie krótsze niż
do kolan lub spodnie
dresowe, legginsy

3) Dopuszczalne niżej opisane modyfikacje – tylko w stroju codziennym, czyli w dni,
w które nie jest wymagany strój oficjalny

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

chłopcy

dziewczynki

Chłopacy

dziewczyny

granatowe lub czarne
spodnie (mogą być
jeansy), w lecie –
granatowe bermudy)
granatowe bluzy dla klas
1-6 SP bez kaptura, dla
klas 7-8 SP z kapturem.
Każda bluza z logo (haft)
szkoły

Granatowe lub czarne
spodnie (mogą być
jeansy), w lecie –
granatowe bermudy)
Granatowe bluzy dla klas
1-6 SP bez kaptura, dla
klas 7-8 SP z kapturem.
Każda bluza z logo (haft)
szkoły

„zwykłe” czarne lub
ciemnogranatowe spodnie
(mogą być jeansy), w lecie
– granatowe bermudy
granatowa bluza z kapturem
z logo (haft) szkoły

„zwykłe” czarne lub
ciemnogranatowe spodnie
(mogą być jeansy), w lecie
– granatowe bermudy
granatowa bluza z
kapturem z logo (haft)
szkoły

niebieska koszulka polo z
logo (haft) szkoły

niebieska koszulka polo z
logo (haft) szkoły
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Mundurki dostępne są w dwóch sklepach internetowych:
1. Sklep w Polsce: http://fartuszek.freecart.pl/
WAŻNE:
W przypadku zamawiania odzieży z firmy Fartuszek zapewnione jest wykonanie haftu.
Zamawiając
towar
proszę
wybrać
odpowiednią
ilość
haftów
uwzględniając,
że niektóre elementy są w dwupaku ( np. kupując dwupak należy wybrać 2 szt. haftu).
W przypadku zaznaczenia opcji „osobisty odbiór” będą mieć Państwo do odebrania towar
w sekretariacie szkoły bezpłatnie.
Ze względu na to, że rozmiary ubrań są w większości zaczerpnięte z rozmiarówki brytyjskiej,
zachęcamy do korzystania z tabeli na stronie www z opisami rozmiarów w centymetrach.
W razie wątpliwości, co do rozmiaru czy zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny
ze sprzedawcą:
tel. 607273718.

Oto linki do poszczególnych części stroju dla szkoły podstawowej:
Koszulka polo – dla chłopców i dziewczynek oddzielne kategorie (kolor LIGHT BLUE)
Dla chłopców: http://fartuszek.freecart.pl/Koszulki/Polo/Koszulki-polo-blekitne-dwupak.html
Dla dziewczynek: http://fartuszek.freecart.pl/Koszulki/Polo/Dziewczece-koszulki-polo-blekitnedwupak.html
Sweter granatowy dla chłopców i dziewczynek ta sama kategoria –
http://fartuszek.freecart.pl/Swetry/Swetry-chlopiece/Sweter-granatowy.html
Spódniczka (kolor granatowy)
http://fartuszek.freecart.pl/Sukienki-i-spodnice/Spodnica-granatowa-Teflon.html
Spodnie chłopięce (kolor granatowy)
http://fartuszek.freecart.pl/Spodnie/Spodnie-granatowe-chlopiece-Teflon1.html
lub zbliżony fason („na kant”)
Bluzy dla uczniów klas 1-6 SP włącznie - http://fartuszek.freecart.pl/Bluzy/Bluzy-granatowedwupak.html
Bluzy z kapturem dla młodzieży klas 7-8 SP – http://fartuszek.freecart.pl/Bluzy/Bluza-zkapturem.html
Większe rozmiary z sklepu OpenWear:
https://www.openwear.pl/zip-through-hooded-sweat-jacket-starworld-sw250,p-84204.html
deep navy
Proszę pamiętać o wybraniu opcji dodatkowo ilości haftów na mundurki!
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–

kolor

2. Sklep w Anglii: https://direct.asda.com/george/school-uniform/D10,default,sc.html
Korzystając ze sklepu w Anglii mają Państwo do dyspozycji znacznie tańszy towar jednak wykonanie
haftu z logotypem na elementach mundurka należy wykonać we własnym zakresie. W przypadku
wykonania haftu we własnym zakresie należy skorzystać ze strony www.dawid.edu.pl i pobrać w
zakładce mundurki wzór logotypu i wytyczne.
Można skorzystać ze współpracującej z naszą szkołą hafciarni http://haftoria.eu/, dysponuje ona
matrycami i wytycznymi, co do standardu wykonania haftu. W tej opcji nie muszą Państwo brać
plików ze strony wystarczy powiedzieć, że są Państwo z naszej szkoły. Zachęcamy do zebrania z
innymi rodzicami większej ilości mundurków, wówczas cena jednostkowa będzie niższa.
Oto linki do poszczególnych części stroju dla szkoły podstawowej:
Koszulka polo – dla chłopców i dziewczynek oddzielne kategorie (kolor LIGHT BLUE)
https://global.george.com/george/boys-school-polo-shirts/school-2-pack-teflon-stain-release-poloshirts-light-blue/G001640117,default,pd.html#choice:colour
https://direct.asda.com/george/girls-school-polo-shirts/girls-school-2-pack-scallop-polo-shirtsblue/GEM3878,default,pd.html?cgid=D10M2G1C2
Sweter dla chłopców i dziewczynek ta sama kategoria (kolor NAVY) – można zakupić dwupak
https://global.george.com/george/boys/school-uniform/school-v-neckjumper/G001659356,default,pd.html#choice:colour
Spódniczka (kolor NAVY) – można zakupić dwupak
https://global.george.com/george/girls-school-skirts/girls-navy-pleated-schoolskirt/GEM12678,default,pd.html
Spodnie chłopięce (kolor NAVY) – to jest dwupak
https://direct.asda.com/george/school/trousers/boys-navy-half-elastic-school-trousers-2pack/GEM663989,default,pd.html?cgid=D10M1G1C16
lub zbliżony fason („na kant”)
Bluzy dla uczniów klas 1-6 SP włącznie - https://direct.asda.com/george/school/jumperssweatshirts/navy-school-sweatshirt-2-pack/GEM663871,default,pd.html?cgid=D10M1G1C14
Bluzy z kapturem dla młodzieży klas 7-8 SP – https://direct.asda.com/george/school/sportsswimwear/navy-zip-through-school-hoodie/GEM704084,default,pd.html?cgid=D10M2G1C11
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Elementy stroju dla Liceum:
Korzystanie z jakiegokolwiek innego sklepu z wyjątkiem sklepu: http://fartuszek.freecart.pl/ wiąże się
z wykonaniem haftu we własnym zakresie. W związku z tym należy skorzystać ze strony
www.dawid.edu.pl i pobrać w zakładce mundurki wzór logotypu i wytyczne.
Można skorzystać ze współpracującej z naszą szkołą hafciarni http://haftoria.eu/, dysponuje ona
matrycami i wytycznymi, co do standardu wykonania haftu. W tej opcji nie muszą Państwo brać
plików ze strony www wystarczy powiedzieć, że są Państwo z naszej szkoły. Zachęcamy do zebrania
z innymi rodzicami większej ilości mundurków, wówczas cena jednostkowa będzie niższa.
Koszulka polo – do codziennego użytku (wymiarówka dla dorosłych):
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/damskie-polo-people-210-sols-11310,p-58989.html
kolor sky blue
Chłopcy: https://www.openwear.pl/polo-spring-ii-sols-11362,p-59875.html kolor sky blue
Dla mniejszych rozmiarów można korzystać z koszulek polo z Anglii lub sklepu Fartuszek w
Polsce.
Koszule na oficjalne wydarzenia:
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/contrast-premium-oxford-shirt-kustom-kit-kk789,p45381.html – kolor light blue-navy
Chłopcy: https://www.openwear.pl/meska-koszulka-z-dlugim-rekawem-contrast-premium-oxfordkustom-kit-kk189,p-43798.html – kolor light blue-navy
Lub we własnym zakresie podobne do zaproponowanych.
Bluzy z kapturem:
Bluza unisex dla chłopaków i dziewczyn: https://www.openwear.pl/zip-through-hooded-sweatjacket-starworld-sw250,p-84204.html – kolor deep navy
lub mniejszy rozmiar http://fartuszek.freecart.pl/Bluzy/Bluza-z-kapturem.html
Swetry do oficjalnego i codziennego użycia:
Chłopcy: https://www.openwear.pl/mens-v-neck-sweater-galaxy-sols-90000,p-58202.html kolor navy
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/womens-v-neck-sweater-galaxy-sols-90010,p-58226.html
kolor navy lub ze swetrów dla szkoły podstawowej z Anglii lub Polski.
Spódniczka (kolor black) – dwupak
https://direct.asda.com/george/girls-school-skirts/girls-black-box-pleat-skirt-2pack/GEM663947,default,pd.html?cgid=D10M2G1C10

Spodnie zaproponowane poniżej lub we własnym zakresie stosownie do standardów
oczekiwanych w Liceum ( kolor ciemny granat lub czarne).
Chłopcy: https://www.openwear.pl/mens-performance-chino-jean-premier-workwear-pr560,p116563.html kolor black
Dziewczyny: https://www.openwear.pl/ladies-performance-chino-jean-premier-workwear-pr570,p116568.html kolor black
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Obiady
Waldemar Romanowski
Łężce 28; 64-412 Chrzypsko Wielkie
Zamawianie posiłków: telefonicznie, nr tel. 618532258, wew. 20 (ewentualnie kom. 885 77 27 47).
Cena obiadu (I i II danie): 9 zł
Opłaty za posiłki za dany miesiąc przyjmowane są w kasie Szkoły Chóralnej lub przelewem
najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca:
- w kasie Szkoły Chóralnej u pani Mirosławy Sadowskiej lub
- przelewem na konto IDEA BANK nr 47 1950 0001 2006 0159 7006 0002
Maxxim Catering Waldemar Romanowski
Łężce 28, 64-412 Chrzypsko Wielkie.
W treści przelewu należy podać : SZKOŁA DAWID; imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres,
za który jest dokonywana wpłata. W szczególnych przypadkach można dokonać płatności w kuchni.
Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.
Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków przygotowywanych przez Maxxim Catering należy
zgłosić, osobiście, telefonicznie lub sms, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 9:00.
Kwota uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu podlega zwrotowi
i zostanie odliczona w następnym miesiącu TYLKO JEŚLI NIEOBECNOŚĆ UCZNIA BYŁA
WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA.

Podręczniki refundowane
Podręczniki do wszystkich klas szkoły podstawowej są własnością biblioteki szkolnej. Mają służyć
kolejnym uczniom przez kolejne lata. Uczniowie wypożyczają podręczniki we wrześniu i oddają na
koniec roku szkolnego. Rodzice na początku roku szkolnego kwitują odbiór zestawu podręczników
i ćwiczeń dla swojego dziecka. W podręcznikach jest odnotowany rok szkolny oraz imię i nazwisko
ucznia korzystającego z danego egzemplarza. Uczniowie są zobowiązani do szanowania
podręczników i są odpowiedzialni za ich zniszczenie lub zgubienie. Opłata za zniszczone lub zgubione
podręczniki jest ustalana przez MEN. Uczniowie we własnym zakresie obkładają podręczniki
w solidne okładki papierowe lub plastikowe (nie oklejają); jeżeli w ciągu roku zajdzie taka potrzeba,
wymieniają obłożenie na nowe. W podręcznikach nie wolno pisać ani rysować. Ćwiczenia
są przekazywane uczniom na własność i nie są zwracane do biblioteki. Uczniowie zmieniający szkołę
w ciągu roku szkolnego zwracają wypożyczone podręczniki do biblioteki.
Osobą odpowiedzialną za bibliotekę jest p. Joanna Taylor: joanna.taylor@dawid.edu.pl
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Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie świetlicowym i są przeznaczone dla chętnych uczniów.
W ofercie mamy zajęcia bezpłatne i płatne. Jeśli wymaga tego specyfika zajęć, rozdzielone są one
według grup wiekowych. W ofercie znajdują się zarówno zajęcia o charakterze „naukowym”, jak
i rozwijającym zainteresowania. Zajęcia rozpoczynamy w październiku. Poniżej oferta zajęć
dodatkowych na rok szkolny 2019/2020.
Oferta zajęć dodatkowych na rok szkolny 2019_2020
Zajęcia bezpłatne
Nazwisko i zajęcia dodatkowe

ilość

Imię

godzin

Termin

nauczyciela
Agata

Badacze przyrody kl. 1-3 1

Bigos

SP

Agata

Kółko plastyczne kl. 1-3 1

Bigos

SP

Anna Weil

Eksperymenty z p. Anią 1

środa 7:30
poniedziałek 7.30

wtorek 7:30

kl. 1-3 SP
Tomasz

Młodzi

Zięty

matematyki kl. 1-3 SP

Bartosz

Kółko informatyczne kl. 1

Izydor

1-3 SP
J. angielski kl. 3 SP

Anna Szypa

poniedziałek 14:15

odkrywcy 1

środa 14:15
termin w październiku

1

środa 7:30

Klasa 8 - przygotowanie 1
do

egzaminu

gimnazjalnego
Monika

Koło matematyczne kl. 1

Ciok

8SP i 1 LO

Monika

Kółko

Ciok

przedmiotami ścisłymi 7

wtorek 7:30

zainteresowania 1

piątek 7:30

SP
Bartosz

Kółko informatyczne kl. 5 1

Izydor

- 8 SP

Dale Taylor

Koło języka angielskiego 1

Poniedziałek 15:00
Środa 14:30 - 15:30

16

kl. I LO
Alina

Koło teatralne 4-8, LO SP

1

środa 15:00

z 1

piątek 7:30

Korycka
Krzysztof

Zajęcia

wspierające

Dzydzan

biologii kl. 5-8 SP i 1 LO

Krzysztof

Koło

Dzydzan

biologią kl. 6-8 SP i 1 LO

Fabiola

Zajęcia wspierające z j. 1

zainteresowania 1

Wtorek 15:55
środa 15:00

Janiszewska angielskiego 8SP, 1LO
Fabiola

Przygotowanie

Janiszewska konkursów

piątek

do 1
z

j.

7:30

co

drugi

tydzień

angielskiego kl. 8 SP i 1
LO
Fabiola

Przygotowanie

Janiszewska konkursów

do 1
z

wtorek 7:30 co drugi

j.

tydzień

i 1

Poniedziałek 13.00

angielskiego kl. 5-7 SP
Tomasz

Koło

Zięty

wspieranie rozwoju kl. 5

matematyczne

SP
Tomasz

Koło

matematyczne

i 1

Zięty

wspieranie rozwoju kl. 6

Poniedziałek 15.05

SP
Iwona

Szkolny zespół muzyczny, 1

Pietrzak

wszystkie klasy

wtorek 15:55

Zajęcia płatne
Nazwisko i zajęcia dodatkowe

ilość

Imię

godz.

Termin

Koszt miesięczny/
indywidualny

nauczyciela
Marzena

Szkoła Sztuki

środa i piątek 14:15 - Zajęcia

1

Dziadul

15:00 ,

indywidualne:
36zł/45 min, grupa
2 os. 32 zł/45 mn ,
grupa 3 os. 24 zł/45
minut
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Marcin

Zajęcia na basenie dla klas 1

Białopolski

5-6 SP

/

czwartek 14:00 - 15:15

100 zł miesięcznie

Dawid

Radzicki
Agata

Zajęcia muzyczne (gitara, 1

środy i piątki - zajęcia Zajęcia

Polaszek

pianino ) i wokal

indywidualne

indywidualne

-

miesięcznie
150 zł / 30 min,
200 zł / 45 min
Mariusz

Krav Maga 5-8 SP i 1 LO

2

środa 15:15 - 16.45

100 zł miesięcznie

gra na skrzypcach

1

termin w październiku

Zajęcia

Zarzycki
Maria
Polaszek

indywidualne

-

miesięcznie
150 zł / 30 min,
200 zł / 45 min
Jonasz

Koło filmowo-aktorskie 5- 1

Błajet

6 SP

Jonasz

Koło filmowo-aktorskie 7- 1

Błajet

8 SP i 1LO

Przemysław

Klub szachowy grupy 1-3 2

Mania

SP i 5-8 SP i 1 LO

Termin w październiku

50 zł miesięcznie

Termin w październiku

50 zł miesięcznie

Wtorek 14:15 - 15:45

60 zł miesięcznie za
45

minut,

120 zł miesięcznie
za 90 minut
Iwona

Zajęcia ceramiczne kl. 1-3 1

Pietrzak

SP

Iwona

Zajęcia ceramiczne kl. 4-6 1

Pietrzak

SP
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Wtorek 14:15 - 15:00

65zł miesięcznie

Wtorek 15:05 - 15:50

65zł miesięcznie

Świetlica
Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie szkoły podstawowej
i liceum, którzy nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i których rodzice
zadeklarowali uczestnictwo dziecka w zajęciach świetlicowych. Stosowne dokumenty do zapoznania
się i wypełnienia związane z korzystaniem ze świetlicy są dostępne na stronie www.dawid.edu.pl oraz
u kierownika świetlicy. Zajęcia świetlicowe są nieodpłatne, w ramach umowy o świadczenie usług
edukacyjnych. Świetlica czynna jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od godz. 12.55 – 17.00 a w
czwartki od 12.00 do 17.00.

RAMOWY PLAN DNIA
12:55 – 13:45 - przyjście na świetlicę, zajęcia dodatkowe: logopedyczne, terapeutyczne, rewalidacje
itp., zajęcia i zabawy dowolne przed obiadem, przygotowanie do obiadu;
13: 45 – 14:15 –

czas na posiłek: wyjście na stołówkę, na obiad pod opieką nauczyciela

dyżurującego,

pozostałe dzieci zjadają własny obiad lub przekąski w asyście

wychowawcy świetlicy, porządkowanie świetlicy po posiłku, relaks;
14:15 – 16:00 –

zajęcia artystyczno-plastyczne rozwijające twórczą aktywność dziecka, dla
chętnych,

wspólne zabawy według pomysłu dzieci: gry, układanki, klocki

kreatywne, puzzle, kolorowanki itp.; indywidualne lub wspólne czytanie: książek,
komiksów i czasopism itp.; odrabianie lekcji, nauka własna pod opieką nauczyciela;
zajęcia dodatkowe wybrane przez uczniów i rodziców z oferty szkoły;
15:00 – 16:15 - wyjście na szkolne podwórko: zajęcia na świeżym powietrzu (w zależności od
pogody);
16:15 – 17:00 - podwieczorek (własne przekąski), zajęcia i zabawy dowolne, porządkowanie
świetlicy;
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Realizowane granty

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich, zatytułowany „Rozwój kompetencji kadry
Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida w zakresie pomocy
pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów”
Dofinansowanie projektu z UE: 59 254,00 EUR
Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 r.
Projekt „Rozwój kompetencji kadry Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej im. Króla Dawida
w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej, metodyki oraz mentoringu uczniów” odpowiada
na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jego
główne cele to:
1) podniesienie jakości nauczania i rewalidacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego,
2) poszerzenie kompetencji kadry w zakresie coachingu, aby wspierać uczniów przez pogłębiony
mentoring.
Chcemy, aby nauczyciele przeszli kolejny etap szkolenia dla coachów, tak aby mogli rozwijać m.in.
takie umiejętności uczniów:
- otwierania się, lepszego komunikowania, prowadzenia dialogu;
- realizacji złożonych projektów, pracy zespołowej;
- swobodnego myślenia, wyciągania wniosków;
- werbalizowania, wyrażania swoich uczuć, myśli i pragnień;
- określania celów i wytrwałej ich realizacji.
Główne działania projektowe to udział mobilności typu job shadowing, teaching assignment oraz
udział w kursach II stopnia z zakresu umiejętności coachingowych. W działaniach tych wezmą udział
nauczyciele, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający uczniów oraz tutorzy-coachowie
uczniów pracujący w naszej placówce.
Do rezultatów projektu zaliczamy zrealizowanie wszystkich celów opisanych wyżej, a także
opublikowanie w otwartych zasobach edukacyjnych opisów metod, narzędzi, scenariuszy zajęć,
materiałów audiowizualnych z instruktażowymi zajęciami i innych. W ostatniej fazie projektu
przeprowadzone zostaną różnorodne działania upowszechniające rezultaty twarde projektu.
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Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Poradnią rejonową dla naszej szkoły jest Poradnia nr 8, os. Rusa 56, telefon: 61 874 95 78
Współpracujemy również z poradniami niepublicznymi:
Poradnia Psychopedagogiczna Marka Budajczaka, tel. 602 403 492.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Lamia,” tel. 501 726 286.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy SWPS, tel. 693 622 723,
Ponadto w razie potrzeby polecamy konsultacje neuropsychologa ( odpłatnie ).
Prywatna poradnia neuropsychologiczna dr E. Białkowska, rejestracja tel. 505 068 098.

Royal Rangers
Royal Rangers Polska jest ogólnopolską, chrześcijańską organizacją skautową (harcerską). Odwołuje
się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa. Celem naszej
działalności wychowawczej jest fizyczny, intelektualny, społeczny i duchowy rozwój dzieci
i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Royal Rangers to
służba Bogu, Kościołowi i bliźnim, w dobrym towarzystwie, połączona z dużą dawką dobrej zabawy.
To obozy, biwaki i wędrówki, przyjaźń i przygoda.
Szczep nr 16 Poznań powstał jesienią 2009 roku. W skład szczepu wchodzą męskie i żeńskie drużyny
i zastępy we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci i młodzież pozostają pod opieką wierzących,
odpowiednio przygotowanych liderów - instruktorów posiadających rekomendacje swoich
macierzystych wspólnot kościelnych.
Zapraszamy do współpracy!
kontakt:
Hm. Andrzej Polaszek
Komendant RR 16 Poznań
Członek Komendy Głównej RRP
tel. 693 355 500, mail: andrzej@polaszek.eu
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Edukacja domowa
Od 2009 r. wspieramy rodziców, którzy realizują z dziećmi obowiązek szkolny w domu – jest to
możliwe na mocy ustawy Prawo Oświatowe (art. 37, ust. 1,2,4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.).
Widząc, na przestrzeni ostatnich lat wzrastającą w Polsce liczbę rodzin, które decydują się na taką
formę nauki, chcemy wspierać je w tej ważnej decyzji, dzieląc się doświadczeniem oraz programem
pracy. Pod skrzydłami naszych Placówek edukację domową podejmują również dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla tych uczniów ustalany jest – wspólnie
z rodzicami – indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.

Kontakt:
Kierownik ds. prawno-admin. Edukacji Domowej – Natalia Wąsik (natalia.wasik@dawid.edu.pl)
Specjalista ds. merytorycznych – Paweł Kocięcki (pawel.kociecki@dawid.edu.pl)
Terapie uczniów z orzeczeniami z nauczania domowego – Emila Kucz (emilia.kucz@dawid.edu.pl)

Wielkopolskie
– organ prowadzący
Wielkopolskie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Edukacyjne

powstało

w

2005

Edukacyjne
roku

w

Poznaniu.

WSE jest organem prowadzącym placówki oświatowe:
•

Niepubliczne Przedszkole „Dawid”

•

Chrześcijańską Szkołę Podstawową im. Króla Dawida w Poznaniu,

•

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Dawida w Poznaniu.

W skład Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego wchodzą:
•

Jarosław Pietrzak – prezes Zarządu

•

Przemysław Mania – członek Zarządu

•

Witold Dudek – członek Zarządu

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa i Akademickie Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Dawida
ul. Cegielskiego 1, 61-870 Poznań
Tel. 61 870 17 88
e-mail: sekretariat@dawid.edu.pl
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