
                     
Rok szkolny
2019/2020



Grono Pedagogiczne
Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot

mgr Sławomir Nosek dyrektor, matematyka
mgr Magdalena Górska wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska język angielski
ks. mgr Rafał Kuchniak religia
mgr Joanna Bujak język angielski
mgr Marek Domański przyroda, muzyka
mgr Joanna Cygan język angielski, biblioteka
mgr Anna Dragan język polski
mgr Zenobia Gawin świetlica
mgr Katarzyna Grabowska wychowanie fizyczne
mgr Małgorzata Jakubowska biblioteka
mgr Anna Kosiba matematyka
mgr Dorota Kadula edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Helena Karolczyk – 
Wysogląd religia, technika

mgr Dorota Karyś historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o 
społeczeństwie

mgr Krystyna Klus edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka
mgr Elżbieta Krowińska edukacja wczesnoszkolna



mgr Urszula Walkiewicz surdopedagog
mgr Grażyna Kryjomska edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Like logopeda
mgr Wiesław Niejadlik wychowanie fizyczne
mgr Beata Maziak wychowanie fizyczne
mgr Aleksandra Mazur geografia
mgr Jolanta Pajor matematyka
mgr Maria Piecha język polski
mgr Elżbieta Zaręba świetlica
mgr Barbara Poskrobko religia, plastyka
mgr Barbara Romanik fizyka
Halina Sendor świetlica
mgr Dorota Sobczak biologia, chemia
mgr Dorota Sowa edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Stadnik matematyka, informatyka
mgr Beata Szaro pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Marta Tkacz pedagog, świetlica
mgr Marcin Duda informatyka
mgr Witosława Wiącek biblioteka
mgr Anna Wojnarowska język niemiecki
mgr Beata Szot – Serafin geografia
mgr Anna Zagrodzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska
mgr Elżbieta Zaręba

język polski
świetlica



Pomoc dla Pawła
W piątek 4.10. w naszej szkole odbyła się Wielka Loteria Fantowa połączona ze 
sprzedażą ciast. Zbiórka została zorganizowana dla ciężko chorego byłego ucznia naszej
szkoły Pawła Rafałowskiego. Akcja odbiła się bardzo dużym echem wśród uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły. Łącznie podczas obu zbiórek zorganizowanych w szkole 
udało się zebrać 6147 zł i 45 groszy. Jako organizatorzy akcji pragniemy podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie i przygotowanie akcji.
Panu Dyrektorowi, Nauczycielom, Rodzicom za upieczenie ciast, Radzie Rodziców, Pani 
Katarzynie Grabowskiej i rodzicom uczniów za przekazanie fantów, Uczniom z 
Samorządu Uczniowskiego za przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki.
Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Pieniądze w najbliższym czasie zostaną przekazane mamie Pawła Rafałowskiego.



Wybory do Samorządu Szkolnego
W ostatnim tygodniu września w naszej szkole odbyły się wybory na opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego oraz na przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali 
bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego 
programu.

Nowym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani mgr Dorota Sobczak.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych 217 głosów wyłoniono następujące osoby do 
Zarządu SU:

Przewodniczący: Mikołaj Żywioł VIII b

Zastępca przewodniczącego: Karolina Raźny VIII a

Zastępca przewodniczącego:VI c

Gratulujemy !!!



Dzień Edukacji Narodowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej są doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za 
twórczy wysiłek nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczących w dziele 
kształtowania szlachetnych serc i światłych umysłów swoich wychowanków.
15 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

Tradycyjnie, uczniowie aktywnie włączyli się w zorganizowanie imprezy. Pod kierunkiem
p. Beaty Korycińskiej- Furtak i p. Marka Domańskiego przygotowali uroczystą 
akademię, na którą złożyły się: satyryczne przedstawienie relacji między nauczycielami 
w wykonaniu klasy 6b, wiersze polskich poetów przedstawione przez uczniów z klas 2 i 3
oraz piosenki wyrażające wdzięczność i szacunek dla „kochanych nauczycieli”.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali symbolicznie przyjęci w poczet 
społeczności naszej szkoły. Do ceremonii ślubowania pierwszaków przygotowały 
wychowawczynie p. Dorota Kadula i p. Dorota Sowa.

W drugiej części apelu Pan Dyrektor złożył wszystkim życzenia oraz wręczył wybranym 
nauczycielom i pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora.



"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,
dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do

myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania"
B. Conklin

Wyjątkowy Nauczycielu naszej szkoły życzę Ci, aby Twoja pasja do działania, energia 

i uśmiech, wymagania, które dzień w dzień stawiasz przerodziły się w inspiracje
kreowania młodego pokolenia na dobrych ludzi. 

Wyjątkowy Nauczycielu, życzę Ci inspirowania do myślenia, do marzenia, inspirowania
do poznawania i działania, które prowadzi do sukcesu każdego z Twoich uczniów -

 na miarę Jego możliwości, albowiem "Twój sukces Nauczycielu jest w rękach dzieci, nie
odwrotnie".

Wyjątkowy Nauczycielu Szkoły Podstawowej nr 78 im. Piotra Michałowskiego 

w Krakowie wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za Twoją ciężką, codzienną pracę.
Sławomir Nosek
Dyrektor SP78






