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RADY MIEJSKl EJ W TOSZKU
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie

przyj~cia

informacj i Burmistrza Toszka 0 staoie realizacji zadan oswiatowycb za rok szkolny
2013/2014 wraz z wy nika mi sp rawdzia ou i egzamiou gimnazjalnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l:dzie gminnym (Oz, U. z 20 13 r., poz. 594 ze
zm.) w zwi¢u z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2004 r. Nr
256 poz.2572 z p6in. zm.)

Rada Miejska w Toszku
ucbwala

§1.
Przyj 'l:C i nformacj ~ Burmistrza Toszka 0 stanie realizacji zadan oswiatowych za rok szkolny 2013/201 4 wraz
z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

§ 2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia.

PrzewodnicZ<tcy Rady
Miej kiej w TO:~u /f

j~~

.t::J

Ireneusz Kokoszka
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Rady Miej skiej w Toszku
z dnia 12 listopada 2014

Informacja

L

stanie realizacji za dan oswiatowycb organu prowadzllcego
za rok szkolny 2013/2014
Szkola Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
0

Plac6wki oswiatowe, dla ktOrycb orga nem

prowa dz~cym

jest Gmina Toszek

I. Szkoty podstawowe:

Szkol a Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
Sz koJa Podstawowa w Kot ulinie
Szkola Podstawowa w Paczynie
Szkola Podstawowa im. Kr610wej ladwigi w Pniowie
2. Gim nazj a:
G imnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

3. Przedszkola:
Publiczne Przedszk01e w Toszku
Do sprawdzianu po sz6stej klasie szkoty podstawowej przyst1l,PiIo 76 uczni6w. Maksymalna liczba punkt6w,
kt6ra uczen m6gI uzyskac za poprawne rozwiqzanie wszystkich zadan, wynosila 40,
Wyniki ksztahowaty

si~ nast~pujqC o:

w kraju, - wynik srcdni

= 25,8

w wojew6dztwie - wynik sred ni = 25,4
w p owiecie - wynik sred ni
w gminie - wynik srcdni

= 25,1

= 22,2

Toszek = 22,4
Kotul in

=

23,2

Paczyna = 22,2
Pni 6w = 23,9
Na podstaw ie sprawozdan plac6wek oswiatowych przekazanych do ZOPO
i zredagowal Piotr Koziol, kierownik Zespolu Plac6wek Oswiatowych w Toszku.
Ponizej

przedstawiamy
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Szkola Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
1. Wyniki sprawdzianu
W roku szkolnym 2013 /2014 do sprawdzianu przystqpilo 56 uczni6w, z kt6 rych 56
arkusz dla uczni6w bez dysfunkcj i i z dysleksj<t rozwojowa,. - A I .

wy pelni a~ o

standardowy

Wsr6d pisza,.cych bylo 7 UCZnIOW, wobec kt6rych nauczyc iele dostosowywali wym agania
na zaj~ciach edukacyjnych (zgodnie z opinia,. PPP). Ty lko 1 z nich mial dostosowane w aru nki pisania testu.
1. Naj cz~sciej powtarzaj<\cy

si~

wynik (modalna): 23 pkt.

2. Wyn ik srodkowy (mediana): 21 pkt.
3. Wyn ik najnizszy w szkole: 7 pkt.
4. Wynik najwyzszy: 38 pkt.
5. Sredni wynik testu - 22,4 pkt.
6. Wskainik latwosci testu: 0,47
7. Odchylenie standardowe: 8,0
Sprawdzian okazal si~ dla uczni6w naszej szkoly trudny . Sredni wyni k szkoly wyni6sl22,4 pkt.
Wyni ki 55,4 % uczni6w szkoly znajduj<\
do obszaru wynik6w srednich.

si~

w staninie srednim, nizej sredni m i wyzej srednim. NaleZ<t one

Wyni ki 2 uczni6w lez<\ w staninie najniZszym. Uczniowie ci byli kierowani i badani w PPP. Choc
nie wszystkie
opm le
przekazano szko le, wszy scy
obj~ci
byli
dodatkow<\ opiek<\ pedagoga
i uczestn iczy li w zaj~ciach indywidualnych. W tym roku szkolnym mamy I ucznia w staninie najwy zszym.
Tegoroczny wynik uczni6w naszej szkoly uplasowal nas w stani nie niskim (3). Jest to spadek 0 dwa staniny
w skali staninowej. Typowym staninem dla wynik6w naszej szkoly od pocz<ttku przeprowadzan ia
sprawdzian6w zewn~trznych jest stanin ponizej sredni , ale trzy razy wyniki plasowaly si~ w stanin ie srednim,
oraz trzy w staninie niskim.
Wnioski z analizy sprawdzianu
- W praktyce szkol nej zwracanie uwagi na odczytywanie tekst6w literackich, popu larnonau kowych przez uczniow
oraz wnioskowanie na ich podstawie (standard I)
- Polozen ie nacisku na czytanie ze zrozumieniem nie tylko tekstu, ale takZe polecen (standard J)
-

Zwi ~ kszenie

li czby cwi czen sluz<\cych bogaceniu slownictwa uczni6w na wszystkich

zaj~c i ach

dukacyjnych

(standard II)
- Zwi~ks zenie ilosci zadan doskonal<\cych dzialan na liczbach, dos konal enie
mi~dzy faktam i , zjawiskami i procesami (standard II)
-

umiej~tnosci

okreslan ia zaleznosci

Umi ej~tnosci zwi<\zane z rozumowaniem rozwijac podczas wszystk ich przedmiot6w klad<\c nac isk na mys lenie
przyczynowo-skutkowe (standard Ill)

- Uczenie rM nych strategii rozwi<\zywania zad an, w tym takZe zadan

zam kni~tych

(standard III).

2. Og61na charakterystyka pJac6wki

L iczba oddzia16w: 17 + 2 oddzialy zerowe = 19
Liczba uczni6w : 325 + 43

=

368

Srednia liczba uczni6w w oddziale wynosila 19,4
Liczba nauczycieli: 33, w tym 4 niepelnozatrudnionych:
dyplomowanych: 19
mianowanych : 12
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kontraktowych: 2
staZyst6w: 0
Liczba pracownik6w administracji i obslugi : 13 os6b, w tym 90s6b obslugi, 4 administracj i (og6lem 9,38
etatu).

3. Oferta ponadprogramowa plac6wki
W roku szkol nym 2013/2014 w szkole prowadzono zajtecia dodatkowe dla uczni6w:
1. Terapia pedagogiczna dla uczni6w z orzeczeniem PPP do nauczania specjalnego
2. Zajtecia logopedyczne;

3. Indy idualne zajtecia rewalidacyjne z pedagogiem szkolnym;
4. Zajtecia wyrownawcze;
5. Kola zai nteresowan (w czerwcu):
- kawiarenka matematyczna
- k6lko taneczne
-SKS
- kalko teatralne
- klub m!odego pisarza
- kalko komputerowe.
Ponadto uczniowie klas I- Ill naszej szkoly brali udzial w zajteciach prowadzonych
Indy idualizacji procesu nauczania w projekcie "wspieramy uczni6w naszej gminy".

w ramach

W ramach tego projektll dzieci braly udzial w zajteciach wyr6wnawczych z j l(zyka polskiego, matematyk L
w zajl(ciach z logoped'l, a takZe w kolach zainteresowan: plastycznym, polonistycznym, matem atyczno
przy rodniczym, oraz gimnastyce korekcyjnej.
Jak co roku uczniowie klas t rzecich wyjechali nad morze na zajtecia w ramach ,zielonej szko ly",
a uczniowie klas IV wzil(li udzial w tumusie rehabilitacyjnym w Suchym Borze.
4. DOZywianie dzieci
Sto16wka szkolna sred nio miesil(cznie wydawala 126 obiadaw dla uczni6w, w tym do 12-dzieci korzystato
z obiadow oplacanych przez OPS w Toszku;
Miesi~c

Liczba obiadow odplatnych Liczba obiadow placonych przez opiek~ spoleczna

Razem

IX 20 13

11 2

17

129

X 2013

115

17

132

XI 20 13

I]I

18

129

Xll2013

11 0

18

128

1 2014

108

19

127

11 2014

108

18

126

III 2014

103

19

122

IV 2014

] 04

18

122

V 2014

104

17

121

VI 201 4

102

17

119

Sredoio

107,7

17,8

125.5
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5.

Osi~gni~cia
Osi<'jgn i~c ia

uczni6w

uczni6w, ud zi al w zawodach sportowyeh.

1. Pilkarska
druZyna
dziewezqt
zdobyla
I miejsce
w rozgry wkaeh
powiatowyc h
"Orli ka"
o
puchar
D.
T uska.
Nast~pnie
druZyna
startowala
weliminaejaeh
woj ew6d zkieh
w Rydultowaeh gdzie zaj~la 3 miejsce w grupie.
Tuska
na
w Toszku

Premiera
Donalda
0 Puchar
Noznej
Szkoly
Podstawowej
Reprezentacj a

2. T umiej
Pilki
w
Pyskow icaeh
w grupie klas IV - V.

3. Na Orliku w Gliwi cach przy uliey Jasnej
o
Puehar
Premiera
Donalda
Tuska.
Nasza
3
zwy ci~stwa
i zaj~la
w elirninacjaeh
do finalu woj ew6dzkiego.

boisku
zaj ~1 a

odbyly si~ eliminaeje woj ewodzk ie
reprezentacj a
rozegrala
3 meeze,
I miejsce
co
dalo
nam

Orlika
I miejsee
tu rniej u
od niosla
awans

4 . N a stadionie miejskim w Pszczy nie odbyl si~ final wojew6dzki turmeJu "Orlika". Reprezentaeja naszej
szkoly w kategorii : ehlopey mlodsi (r. 2002 - 2003) zaj~la IV miejsee w wojew6dztwie, a biorCle pod uwag~ , ie
w tej kategorii wzi~lo udzial ponad 300 zespol6w w wojew6dztwie jest to duzy sukces naszyeh chlopc6w.
5. G minne Biegi Przelajowe w Kotulinie-miejsca zdoby li :

1 miej sce: lzabela Falborska Ie, Tobiasz Kusz la, Blazej Pacyga !la, Amelia Uryasz IIc, Barttomiej
Twarkowski . Blazej Krzeminski IVe, Aleksanrda Przywecka Va, Dom inik Klak Vb
2 miejsce: O liwia Hynowska Ie, Paulina Woloch li b. Patryk Hy nowski lVe, Samuel Supel IVc, Paul ina
Pigula Vb. Patryk Janik Va, Klaudia Wozniak VIb, Piotr Zuber Vlb
3 miejsce: Karol Bochenek lIa
6. M ini mundial 2014 - Zawody w Pike Noznej Chlope6w

0

Puchar W6jta Ozarowic - I miej sce

D ruzy na w skladzie : Krzysztof Pieszek, Maciej Gnielka, O liwer Glowania, Kevin Jonik, Dom inik Korba,
Domin ik K lak, Kuba Broda, Bartek Twarkowski.

7. Festiwal B iegowy w Ozarowicaeh - w zawodach lekkoatletyeznyeh medale zdoby li:
Aleksandra Przyweeka - II miejsce - bieg na 800m, III miejsee - 200m
Piotr Z uber - II miejsee . 200m, J1l miej sce - 800 m
Kl aud ia Wozniak - IV miej see - 400m
W klasyfikaeji og6lnej szkola zaWa III miej see.

8. IV Olimpiada Lekkoatletyezna w Pyskowicaeh - medale zdobyli:
KL. IV - Basia Sobania 400m - II miejsee

KL. V - Aleksand ra Przyweeka 600m - I miejsee i Zuzanna Heller 600m - 11 miejsee, Damian Kalita - IOOOm - lJl
miej sce
kl. VI - Kl audia Wozni ak - 800m - I miejsce, Krzysztof Pieszek - 60m - III miejsce, Piotr Z uber - bieg
1000m i skok w daI - II I miejsee
Domin ik Korba- rzut pileezk'l palantow'l- III miejsee
Szkol a druZynowo

zaj~la

4 miejsce.

9. Integracyjny
tu rniej
pilki
noznej
w Pyskowicach - druZyna zaj~la II miejsee.

10. Tumi ej
pilki
w zawodach rej onowych.

r~cznej

dziewcz'lt

ehtope6w
I miejsee

na

organizowany

przez

szezebJu

powiatowym

II. II miejsce dziewcz'lt w turniej u rej onowym "Z podw6rka na stadion

12. II
miejsee
o puchar T ymbarka".

w grupie

ehlopcow
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w turnieju

0

rejonowym

SP

SpecjalnCl
i II

miejsee

na

stad ion

puehar Tymbarka" .

"Z

pod worka

SIrena 4

13 . IV
miejsce
w mit<dzynar dowym
turnieju
pilki
noznej
w
Hohenau,
gdzie
druZyna
wygrala
grup~
i mecze
w 1116,
118
w poHi nale poniosla pierwsza, w tym turnieju porazkt<.

m und ia\"
a dopiero

"M ini
i 114

14. T urniej gminny w pike noznej chlopcow - zdobycie I miejsca.
15. TWll iej powiatowy zorganizowany na naszym " Orliku" - zajt<cie I miejsca.
16. Fin al mi strzostw
- zwycit<stwo 4:2.

powiatu

zorganizowanego

na

naszym

"Orliku"

z druZyna, sp.

Vll

Knur6w

17. Final rej onowy w Gli wicach - II-gie miejsce
18. Turn iej powiatowy druZy ny pilki rt<cznej chlopcow w Pilchowicach -

zaj~cie

11 m iejsca.

] 9. Mistrzostwa gminne w pike si atkowej w Kotulinie - zajt<cie I miejsca.
20. M istrzostwa powiatu w pike siatkowej rozegranych w Rudzincu - zajt<cie 11 miejsca.
21. Zawodv wspinaczkowe do szczebla mit<dzynarodowego wla,cznie, ktore odbyly silt mi ~dzy innymi
w Czechach - Zihle, WieJiczce, Warszawie, B ielsku Bialej , Krakow ie, Rudzie Sla,skiej, Brzeczycach - K laudia
Wozniak zdobyla czolowe miejsca od IV do I
22. Najwi~ksze
sukcesy
w
kolarstwie
mit<dzy
innymi
w zawodach
0:
PuchaI' Polski
w Kolarstwie Przelajowym w Kozieglowach - Antoni Lukow III miejsce w kategorii zak chl opcy, K laudia Popek
III m iejsce w kategorii zak dziewczyny , i w Goscit<cinie Antoni Lukow 1I miejsce w kategorii zak chlopcy, Klaudia
Popek II mi ej sce w kategorii zak dziewczyny, Jan Lukow 11 miejsce w kat. klasy 1- III;
23 . Mi edzywo jewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow w Kolarstwie MTB w Glucholazach - Antoni Luk6w 11
miejsce w kat. Sla,sk i VI miejsce w kat. O pen, Mi chal Gabrys 1II miejsce w kat. Slqsk i VII miejsce w kat. Open;
24. Re prezentacja naszych kolarzy w Krnovskim Kryterium w Czechach w skladzie: A ntoni L ukow III miej sce
(zak) , Mateusz B ielecki IV miejsce (zak), Jan Lukow VII miejsce (zak), Michal Gabrys VIII miej sce w kat.
mlodzik odniosla kolejne sukcesy.
Osi~gnifcia

uczni6w, udzial w konkursacb pozaszkolnych.

I. Uczennica klasy la Paulina Mikosz zdobyla TV miejsce w wojewodzkim konkursie plastycznym dla klas
pierwszych
organizowanym
przez
Osrodek
Ruchu
Drogowego
w Katow icach.

2. Udzial
w konkursie
plastycznym
w CK
w Toszku
Zamek
I miej sce Karolina Jarosz kl . " O"B, III miejsce O liwia Koziol k1. , O"B

"Kartka

Bozonarodzeniowa":

3. W X mi t<dzy swietlicowym konkursie plastycznym "Razem z nami. Miasto przyj azne osoborn
niepelnosprawnym" II miejsce zdobyla uczennica klasy IV b Patrycja Kaczm arska, a wyroznienia : Piotr Si kora
(Hl b), Aneta Brummer (IV b), Paulina Mikosz (I a).
4. W XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Spotkania Zamkowe 2014" Grand Prix Konkursu otrzymal
Jakub Dziuba, a II miejsce zdobyla Dominika Skawinska. Jakub zostal wytypowany do udzi ah l w fi nale XXlV
Starachowickiego
Festiwalu
Siowa
i
Malego
Ogolnopolskiego
Konkursu
Recytatorskiego
i wygral
tam
,,zloty
Klucz
do Tajemnic Wszechswiata", czyl i I miejsce.
5. II m iejsce Al icji Guzdek kl. Ic w Powiatowym Konkursie Recytatorskim.
6. I mi ejsce w Powiatowym Konku rsie W i dzy z Zakresu Bezpieczenstwa w R uchu Drogowym "MIS
BEZPJECZENSTWA" pod patronatem Starosty Powiatu G liwickiego (Uczniow ie kl. VIa - Joanna Bulla, Dominik
Korba, Szy mon G rabowski).
7. I
mleJ sce
w IV
edycji
Mit<dzyszkolnego
Konkursu
of Eng lish", ktory odbyl sit< w ZSO nr 4 im. Piastow Sla,skich w GJiwicach.

z Jt<zyka

Angielskiego

"Master

Laureaci: Joanna Bulla, Arkadiusz P ozarski, Dominik Korba - klasa VIa.
Konkursy: DAF-KENNER (przedstawienia teatralne klas 1-3, 4-6) oraz Pit<knego Czytania bajek w j.
niemieck im (Justyna Janoszka - rI miejsce w powiecie).
G m inny oraz mit<dzygminny konkurs j. niemieckiego w Kotulinie:
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I miejsce Joanna Bulla (gmi nny)
II
mleJsce
A rtur
Kosel
(gm inny),
1lI miejsce Justyna lanoszka (gminny), II miejsce (mitrdzygminny).

V

miejsce

( m i ~ d zyg minny).

Udzial w V Festiwalu Piosenki Przedszkolnej "Zdrowie na Talerzu" zorganizowanym przez Przedszkole
P ubliczne w Toszku - zajtrcie III miejsca.
Micrdzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur Matematyczny". Arkadiusz Szega otrzymal wyr6znienie.

If miejsce w X I Powiatowym Przegl'l.dzie Malych Form Scenicznych w jtrzyku niemieckim w Pyskowicach.
6. Ewaluacja wyoik6w nauczania i dzialalnosc opiekuDczo-wycbowawcza
Pomoq psychologiczno-pedagogiczn'l. w formie zajtrc korekcyjno-kom pensacyjnych objtrto 46 uczni6w.
prowadzone byly w 12 grupach, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dostosowaniem wym agan na
podstawie opinii z przeprowadzonych badan psychologiczno- pedagogicznych objtrto II uczn i6w, 2 uczni6w ,
ze wzgltrdu na niedoslyszenie, posiada orzeczenie 0 nauczaniu specjalnym. Na badania psychologiczno
pedagogi czne
skierowano
13 uczn i6w.
Z uczniami przeprowadzono liczne rozmowy 0 charakterze motywuj'l.cym, dyscyplinuj'l.cym, terapeutycznym.
W ramach wsp61pracy z OPS zostaly zorgan izowane warsztaty profilaktyczne f'De bata"l dla k.las V i VI.
W ramach realizacji zalozen Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zorgani zowane zostaly warsztaty dla
rodzic6w uczni6w klas IV - VI oraz warsztaty dla uczni6w klas VI. Tematyka warsztat6w dotyczyla skutecznej
komunikacji,
trudnym
sytuacjom
w sytuacji konfliktu rodzic6w z dziecmi oraz elementom profilaktyki uzaleznien. Przeprowadzone zostaly
83 indywidualne spotkania z rodzicami uczni6w. Obejmowaly one m. in. analiz~ trudnosci szkol nych,
pro bl em6w
wychowawczych,
porady
konsultacje,
instruowanie
do
pracy
z dzieckiem
w domu. Przeprowadzone zostaly liczne konsultacje z nauczycielami i wychowawcami dotycz'l.ce wybranych
uczni6w. Kontynuowana byla praca w Gminnym Zespole dis Przec iwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz
w powolanych grupach roboczych. W ramach Programu "Skrzydla" kontynuowana byla wsp61praca z Caritas
diecezji
gliwick iej.
Na
biez'l.co
wsp6tpracowano
z OPS.
w tym z asystentami rodziny wspieraj,\:cymi wybrane rodziny naszych uczni6w. W ramach diagnozy trudnosci
szkolnych kontynuowano wsp61prac~ z PPP w Pyskowicach.

Zaj~cia

Praca wychowawcza
Klasowe zebrania rodzicow i spotkania indywidualne z rodzicami - w r6Znych term inach, wl'\:czenie
Rodzic6w do akcj i klasowej "C zytamy dzieciom"
• Klasowy Dzien Chlopaka, klasowe andrzejki , "Wigilia" klasowa, Dzien Marchewki, Dzien Pluszowego
M isia
Andrzejki,
wizyta
switrtego
M ikolaja,
laselka,
Dzien
Babci
i Dziadka, obchody urodzin klasowych solenizantow, Szkolna Poczta Walentynkowa
Bal Karnawalowy, Dzien Kobiet, Pierwszy Dzien Wiosny, Dzien Dziecka, Dzien Rodzin ki, Dzien Sportu,
"KOMERS" klas sz6stych, imprezy klasowe Z okazji zakonczenia roku szkolnego
• Przygotowanie szkolnych uroczystosci: Pasowanie na pierwszaka, Jaselek
• Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Sw i~ta Odzyskania Niepodlegl osci,
.,Wiosenne rewolucje" z okazji pierwszego dnia wiosny, z okazji Dnia Ziemi oraz zakonczenie roku szkolnego
•

Udzial uczni6w w imprezach : Magia poezji i wr6zb andrzejkowych (biblioteka zamkowa)

•

Udzial w wystawie przyrodniczej z okazji 90-lecia PZL

• Zorganizowanie szkolnej akcji "Zbierz Koreczek na Domeczek"
• Zorganizowanie szkolnej akcji " Wielka zbi6rka plyt C D i DVD"
,,1 Ty mozesz zostac sw. Mikolajem" - zbi6rka darow i przygotowanie paczek dla 13 potrzebuj ,\:cych
rodzin z terenu Toszka przed switrtam i Bozego Narodzenia
• Zbi6rka makulatury
• Zabawa z okazji Halloween
Praca dydaktyczna
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1. Klasowy konkurs w ksztahnym pisaniu
2. Klasowy konkurs recytatorski "Przygoda z wierszem"
3. K lasowy konkurs " Dbajmy

0 higien~"

4. Klasowy konkurs plastyczny

i "Mistrz dodawan ia i odejmowania w zakresie J 0";

"Czarnoksi~znik

ze Szmaragdowego G rodu "

5. Udziat w Og61nopolskim konkursie plastycznym " Dom moich marzen", "Prawa pacjenta".
6.

M i~dzynarodowy

konkurs plastyczny "Bolek i Lolek wiecznie mfodzi" .

7. Konkurs "Planeta Energii"
8. Konkurs historyczny dla klas czwaltych" Mieszkamy w Polsce"
9. Konkurs historyczny dla klas piqtych: " Budowle obronne -zamki"
1O. Konkurs historyczny dla klas czwartych "Legendarne poczqtki naszego panstwa",
1 J. Konkurs historyczny dla klas piqtych ,,10 lat Polski w Uni i Europejskiej"
12. Konkurs

J~zykowy

(angielsko-niemiecki) z okazji Dnia J~ zy k6w Europejskich

13. Kuratoryj ny Konkurs Interdyscyplinamy dla klas VI
14. XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Spotkania Zamkowe 2014"
15. Klasowy, szkolny i gminny konkurs ortograficzny dla klas II-III
16. Klasow)' i szkolny konkurs wiedzy "Omnibus 2014"
J 7. Szkolny etap konkursu biblijnego z ew. wg Sw. Mateusza

18. Udziat w projektach : "Klub Czterech zywio16w",
19. Lekcje otwarte dla rodzic6w - "Witaj, wiosno!", "Witajcie w swiecie Zywiot6\ ,.
20 . Swi ~to klasy sportowej (zaj~cia otwarte z historii, spotkanie na lekcji w-fu z pilkarzem G6mika Zabrze
i wsp61ny
z nim
trening,
mecz
rodzic6w
z dziecmi
w p ii k~
noznq
i mamy - ojcowie w siatk6wk~)
21. Wyjscie do gospodarstwo rolno - hodowlanego. Poznanie pracy rol nika.
22_ Wyjscie do lasu - obserwacja zmian zachodzqcych w przyrodzie.
W ramach akcji " Poznajemy zawody" piesze wycieczki do: Gabinetu Stomatologi cznego " MAT - DENT"
w Toszku, Salonu Fryzjerskiego pani Eryki Szwedka w Toszku, OSP Toszek, Cukiemi "Grzy bek" w Toszku
Wycieczki:
Palmiarnia w Gliwicach - oglqdanie ciekawych okaz6w roslin i ryb
Zw iedzan ie Radiostacji polqczone z lekcjq muzealnq
Lekcja muzealna do willi Caro w Gl iwicach
Oczyszczalnia sciek6w w Gli wicach i stacja uzdatniania wody w Karchowicach ,
Krak6w - zwiedzanie Wawelu, udzial w warsztatach, malowanie bombek
Wyc ieczka do Bi skupina i G niezna
Wyci eczka turystyczno - krajoznawcza do Ojcowa
Wycieczk a klasowa do Warszawy
Wycieczka do Jura Parku do Krasiejowa
Kino: . Kllmba", " Kraina lodll" , "Gdzie jest Gwiazdka"
Teatr M uzyczny w Gli wicach - " Mary Ksiqzf'
Teatr Nowy w Zabrzll - "Idziemy po skarb"
Strzelce Opolskie - spektakl pt. "Wladca Wiedzy", "
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Centrum Kultury "Zamek" w Toszku - "Poranek Glosnego Czytan ia", przedstawienie pt. "Brzydula"
przygotowanego przez sekcjl< teatralnq dzialajqcq przy Zamku
Gimnazj um w Toszku - ogJqdanie przedstawienia "Kopciuszek" - w wykonaniu starszych uczni6w
Zielona Szkola - osrodek "Piramida" w Dar16wku:
1) Zwiedzanie Dar16wka, port, most, park wodny, park linowy, rejs statkiem "Kr61 Eryk \"';
2) Wycieczka do Dadowa, zabytki, przejazd tramwajem wodnym;
3) Wycieczka do Slowinskiego Parku Narodowego, wydmy;
4) Wycieczka do Leonardi i parku edukacji i rozrywki;
5) Wycieczka do Kolobrzegu, Muzeum Orl<za Polskiego, rynek, Katedra Mariack a, port, Pomn ik zaSJubin
z morzem, latamia morska., Muzeum Minera16w.
Wycieczka rowerowa do Wilkowiczek i Goja oraz do Plawniowic
Wyj azd na basen i do parku wodnego
Wyj azd klas IV i VI b na turnus rehabilitacyjny do Suchego Boru
Spotkanie z lesnikiem.
Spotkanie z podr6i-n ikiem Leszkiem Szczasnym (zamek w Toszku)
Udzial w og61nopolskiej akcji "Czytanie - to dziala";
Ud zial w program ie edukacyjnym "Klub Bezpiecznego Puchatka"
Udzi al w projekcie "Swierszczy kowy Klub Pozeraczy Liter"
Udzi al w Spartakiadzie Integracyjnej
Udzial w projekcie "Zycie w ciemnosci" zorganizowanym przez toszecki e Stowarzyszenie Vis a Vis na
zamku w Toszku
Szkolny Idol 2014
Rozgrywki klasowe chlopc6w i dziewczqt w pike nOi-nej, rl<cznej i koszy kowej
Gmi nny turniej pilki nomej chlopc6w i dziewczqt w naszej szkole - paidziemik 2013
Turniej powiatowych pilki noi-nej chlopc6w w naszej szkole
Przeprowadzenie we wsp61pracy z rodzicami spotkania z pilkarzami Piasta G Ji wice oraz ich udzial na
lekcj i w-fu w klasie sportowej.
Ju z po raz trzeci w ramach projektu "Badanie jakosci i efektywnosci edukacj i oraz instytucjonalizacja
zaplecza badawczego" w naszej szkole przeprowadzono diagnoz~ na tej samej gru pie badawczej (po
uzyskaniu zgody od rodzic6w/opiekun6w).
Szkola zapewniala rozw6j zainteresowan i szczeg6Jnych umiejl<tnosci uczni6w poprzez realizacj,<
program6w i akcji:
"Bezpieczna i przyjazna szkoia"
"Lepsza szkola"
"Szkola bez przemocy"
"Zachowaj trzeiwy umysl"
"Bezpieczna lapa" w ty m "Zbieraj

makulatur~,

ratuj konie"

, Szkola Bezpiecznego Puchatka"
"Zbierz koreczek na domeczek"
Swiet lica srodowiskowa
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Bralismy tez udzial
w szkole" dJa kJas I - III.

w Programie

Agencji

Rynku

Rolnego

"Szklanka

mJ eka"

oraz

"Owoce

W nawiqzaniu do "Szlachetnej paczki" wspomoglismy biedne rodziny z naszej miejscowosci.
7. ReaJizacja doskonalenia zawodowego oauczycieli:

W roku szkolnym 20 J3/20 J 4
1. Pan Adam Nowak ukonczyl staZ i w wyniku

2. StaZ ukonczyly
iw
wyniku
p. Aneta Gola, p. Aleksandra Kupczyk.

post~powania

post~powania

uzyskal stopien nauczycieJa mianowanego.

uzyskaly

stopien

nauczyciela

dyplom owanego

3. Pani Magdalena Ryc halska odbywa staZ na nauczyciela dyplomowanego.
Doskonalenie zawodowe
Ukonczenie kursu kwalifikacyjnego "tyflopedagogika" - p. Aneta lachimczuk
Ukonczenie studi6w podyplomowych "Surdopedagogika" - Krystyna Pand I, Beata Sikora, Monika Pondo
Studia podyplomowe: Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej - p. Aleksandra Kupczy k
rozpocz~cie kursu kwalifikacyjnego "Oligofrenopedagogika" w Centrum Kszta!cenia N auczycieli przy ZO
ZNP w Gli wicach - pani Renata Plich - Czerner;

Ukonczenie kursu kwalifikacyjnego - Etyka (II etap edukacyjny) - M. Rychalska.
Udzial
Rady
Pedagogicznej
w powiecie gliwickim"

w projekcie

"Modernizacja

systemu

dosko nalenia

nauczycieli

Udz ial w systemie doskonalenia w sieci - Praca z nowoczesnymi technologiami TIK - Bezpieczny Internet 
Adam N owak i Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej 
w icedyrektor Barbara Szpak
udzialw WDN
Nowe media w szkole a ochrona danych osobowych - Joanna Wr6blewska
Kur sy e-Iearningowe (Joanna Wr6blewska);
Prezi - nowe oblicza prezentacji
Tworzeni e dokument6w od A do Z (MS Word 20 10)
Tworzenie prezentacji multimedialnej w MS PowerPoint 2010
Tworzenie arkusza kalkulacyjnego w MS Exel 20 J0
przygotowan ie materia16w promocyjnych w programie MS Publisher 20 I 0
8. Realizacja zadaii z zakresu bezpieczeiistwa uczni6w:
I. Dyzury nauczycielskie podczas przerw ;
2. Realizacj a program u profi lakty ki:
3. Kamera przed wejsciem do szkoly;
4. Udzial w akcji "Szkola bez przemocy";
5. Skrzy nka " Problem6w i pomys16w" - moz!iwosc anonimowego zgJaszania problem6w;
6. Coroczne spotkania z poJicjantem;
7. Spotkani e z poJicjantem na temat bezpiecznych wakacji;
8. Teatrzy k profilaktyczny ;
9. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu ,Ratujemy i uczym y ratowaC J.
O wsiaka i Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy;
10. Szko lenie Rady Pedagogicznej w zakresie Ochrony Danych Osobowyc h;
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I I . P race w kierunku ogrodzenia terenu szkoly

12. Po pr6bny m alarmie uzupelniono brakuj<tce strza!ki na p i~trze starego budynku. Poza tym wyznaczono
uwzg l~d ni aj<tce
bramy
i opatrzono
wlasciw<t
tablic<t
nowe
mleJsce
zbi 6 rk i,
i fUlt k~ w ogrodzeniu, kt6rego wykonani e zapl anowano na czas wakacji.
13. Na lekcjach ""rychowawczych utrwalono zasady zachowania podczas alarmu.

9. Realizacja projekt6w unijnych
"Wspieramy uczni6w naszej gminy" projekt wsp6!finansowany ze srodk6w Europejskiego Fund uszll
Spofecznego w ramach Poddzialania 9.1.2;
"Mod ern izacja Systemu Doskonalenia Nauczycieli w powiecie gliwickim" wsp61fin ansowany ze srodk6w
U nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego - P rogram Operacyj ny Ka pital Llldzki,
Priorytet III - Wysokajakosc system u oswiaty, Dzia!anie 3.5 Kompleksowe wspomagani e rozwoju szk61.

10. Wyposazenie plac6wki, dokooane inwestycje i remooty
- laptop + projektor - 5276,00 z1
- taboret gazowy - 1495,00 Zf
- komputer (do sekretariat u) - 2500,00 Zf
- kserokopiarka - 3444,00 z!
- doz6r techni czny - 947,50 zl
- usrugi internetowe - 7814,57 z1
- malowanie kory tarzy, podjazdu dla niepe!nosprawnych - 8200,00 z1 (zap!acono we wrzesniu)
- remont elewacji budynku szkolnego - 2150,00 z! (zap!acono we wrzeSniu)

11. Ujemne strony
1. B rak ogrzewania ha li sportowej.
2. Brak sta!ej opieki higienistki szkolnej.
3 . Brak informatyka - konserwatora

sprz~tu

komputerowego

4. Z byt mala ilosc etat6w obs!ugi i administracji.
5. Darmowa poczta internetowa, kt6ra gromadzi kazdego dnia dz iesi<ttki e-maili - zb~dnych ofert, co wydluZa
czas odczytywania otrzymanych wiadomosci i odnalezienia najwazn iejszych korespondencj i. Rozwi<tzaniem
problemu bylaby poczta komercyjna lub na serwerach Urz~du Miasta.

Szkota Podstawowa w Kotulinie

I. Wyniki sprawdzianu
Sprawdzian pisa!o 9 uczni6w.
Sredn ia klasy 23 ,2 punktu na 40 mozliwych do zdobycia. Srednia w gmlme to 22,2 pu nkt,
w woj ew6dztwie 25,4; w powiecie 25,1. Najlepiej uczniowie wypadli w standardach pisani e 65%, i czytanie
62%. N ajs!ab iej w standardzie rozumowanie 51 ,25%. Najwi~ksza liczba uzyskanych przez uczni 6w punkt6w
to: 34, naj ni zsza to 10, rozst~p wynik6w 10-34.
Na znorrnalizowanej skali staninowej szk01a uzyska!a wynik -nizej sredni. Na ty m samym poziomie
znal azlo si~ 16,8% szk6! w wojew6dztwie.
W ci<tgu roku szkolnego w klasie VI by!y prowadzone zaj~cia ZDW, w pierwszym se mestrze dodatkowa
lekcja j ~zy ka polskiego w celu przygotowania uczni6w do sprawdzianu. Na zaj ~c iac h tych uczni owie
rozwi<tzywali testy z ubieg!ych lat, rozwi<tzywaji zadania tekstowe, pisali wypowiedzi pise mne (rowe fonn y
- opowiadanie, og!oszenie, list itp.). Wszystkie dzi alania uczni6w odbywaly si~ pod scisllt kontrol~
nauczycieli, kt6rzy s1uZyli swoj<t pomoc<t, cierpliwie Humaczyli i wyjasn iali pomagaj<tc rozwil:l.z ywac
problemy i przygotowuj<tc uczni6w do pisania sprawdzianu.
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11. Ogolna charakterystyka pL'Ic6wki.
Do Szkoly Podstawowej w Kotul inie ucz~szczajet dzieci z trzech wsi Kotll li na, Ligoty Toszeckiej
i Proboszczowic - w roku szkolnym 2013114 55 uczni6w.
Placowka Iiczyla 80ddzialow: 60ddzialow szkolnych - po jednym z kai:dego rocznika (55 uczniow)
i 2 oddzialy przedszkolne (42 przedszkolak6w). Liczba lIczni6w w poszczegolnych oddzi alach przedstaw iala
s i~ nast~pujitCo: oddzialy przedszkolne - 42 dzieci (3,4- latki - 17; 4,5,6- latki -25), klasa 1- 11; klasa 1I- 10;
klasa II I - 8; klasa IV - 12 ; klasa V - 5 ; klasa VI- 9 lIczniow.
Z poczettkiem roku szkolnego szkota zatrudniala 17 nauczycieli,
W plac6wce pracowalo 9 nallczycieli dyplomowanych, 4 rnianowanych, 5 kontraktowych. Obsluga szkoly
to: jeden pracownik adm ini stracyjny (112 etatu), wozny ( 3/4 etatu), dwie sprZ<\.taczki (1 1/2 etatu) , oddziale
przedszko lnym wozna oddzialowa (Y.. etatll).
Szkol a jest plac6wkit z dodatkowa nauk et j~zyka mniejszosci narodowej - j~zyka niemieckiego. J~zyk
mn iej szosci narodowej byl prowadzony w kazdej klasie (3 godziny w tygodniu) i w oddzialach
przedszkolnych (4 godziny tygodniowo),w oddziale dzieci 3,4-letnich w drugim semestrze .
W oddziale 3,4-latko w trzy razy w tygodniu po I godzinie prowadzone byly dod atkowe
(odplatnosc rodzicow I zl za godz. ).

zaj~cia

Szkola miesci sit( w starym budynku, wymagajetcym stale napraw i konserwacji.
Przy szkoJe znajduje sit( namiotowa sala gimnastyczna. W hali sportowej prowadzone sit zajt(cia \ekcyjne
i pozalekcyjne. Szkola prowadzi wynajem sali gimnastycznej dla podmiot6w zewn~trznych. Przy szkole
znajduje s i~ plac zabaw.

ill. Oferta ponadprogramowa placowki
Zajt(cia pozalekcyjne w szkole w ub ieglym rokll szkolnym to SKS w tym co tygod niowy wyjazd na basen
do Paczyny (3 godz.), zajt(cia w swietlicy szkolnej - codziennie 2 godziny i srodowiskowej (I razy
w ty godniu - 3 godziny).
Zajt(cia dodatkowe w ramach godzin dyrektorskich art. 42 KN. W ramach tych godzin prowadzono:
przygotowy wania do konkurs6w przedmiotowych i regi onalnych, zaj ~ cia wyrownawcze, gimnastyka
korekcyjna, kola rozwijajitce zainteresowania lIczniow - teatralne, muzyczne fotogra ficzne itp ..
Uczniowie \vyjezdzali na wycieczki i zawody sportowe w tym biegi masowe i rekreacyj ne.
Wyc ieczki:
Warszawa - klasa V
i Stadionu Narodowego;
2 dziet'l

zaj~cia

i VI -

wycieczka dWlld niowa -

I dzien - zwiedzanie

w Centrum Nauki "Kopernik" wyjazd wsp61finansowany przez

Rad~

starego

miasta

Rodzicow.

Warszawa - laureaci konkurs6w - wycieczka jednodniowa - zwiedzanie starego miasta, odbi6r nagred
w og61nopolskim konkursie .,M6j szkolny kolega z misji" wspolfinansowany przez Urzitd M iejski w Toszkll.
Zawadzkie - klasa V i VI - nadlesnictwo Zawadzkie, l aiwin lesnicz6wka - arboretum.
Krasiej ow - klasa I, II - "Dino Park - Centrum Nauki i Ro zrywki ".
Zbroslawice - oddzialy Przedszkolne, klasa I,Il.IV - sala zabaw alele spotkanie z sw. M ikolajem
Gli wice - klasa I, VI - wyjazdy pocictgiem do kina.
G6ra Sw. Anny - uczniowie klas IV , V, VI- rajd "Strzelecka Wiosna"
lem ielnica - klasa V -

kr~gielnia-

popoludniowy wyjazd mikolaj kowy.

Wycieczk i z zakresu preorientacji zawodowej (wszystkie klasy w rozoych wycieczkach):
Toszek - piekarnia, Urzetd Miejski w Toszku, Remondis AQUA Toszek.
Pyskowice - bank lNG ,
Blotnica Strzelecka - stadnina koni,
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Pawlow ice - Stacja diagnostycznej uprawy roslin . Niekt6re wsp61finansowane przez Urz'l.d Miejsld
w T oszku
Wladyslawowo-Chlapowo - klasa IIl- profilaktyka zdrowotna - tzw. "Zielona szkola".
Lubliniec - cala szkola - masowe biegi przetajowe

0

"N6z komandosa".

Na terenie szkoly zorganizowano spotkania teatralne z aktorami teatru kukielkowego Tomcio - uczniowie
zobaczy li przedstawienia pt.: "Przyjaciele", "K rowa Klamczucha".
Nauczyciele prowadzili szereg dzia!an poszerzaj'l.cych kr<tg zainteresowan uczni 6w.

mi~dzy

inny mi:

udzial w r6mych akcjach i kampaniach takich jak: G6ra Grosza, Pom6z i Ty, zbi 6rka pllstych opakowail
pO tuszach do drukarek i kserokopiarek, zbi6rka zuzytych baterii, zbieranie plastikowych nakretek.
Prowadzona by!a rowadzen ie fotograficznej i albumowej kroniki szkoly,
Szkola posiada stron~ internetow'l. szkoly www.spkotulin.edupage.org.
Nauczyciele i uczniowie przy duzej pomocy rodzic6w zorganizowali w listopadz ie akcj ~ sprzedaZy
samodzi elnie wykonanych wiank6w adwentowych i ozd6b swi'l.tecznych. Ooch6d ze sprzedaty zostal
przekazany na rzccz malgaskich dzieci na Madagaskarze, kontynuuj'l.c w ten spos6b nawi¥'lny przed laty
kontakt z misjonarzem z Madagaskaru.
Akcj~

zakonczyla impreza srodowiskowa " XI Ozien Regionu".

"Dzien Regionu" organizowany byl w ramach integracji spoleczenstwa, na imprez(( zostali imiennie
zaproszeni seniorzy z wiosek w kt6rych mieszkaj'l. nasi uczniowie.
W trakcie spotkania rozdano dzieciom 150 paczek ze slodyczami (paczki ufundowane przez sponsor6w).
Oorosli byli

cz~stowani

koloczem i kaw'l..

Srodki na zorganizowan ie imprezy pozyskano od sponsor6w i z Programu Ochrony Zdrow ia Psychicznego
w G mini e T oszek.
W trakcie roku szkolnego z okazji waznych wydarzen panstwowych i szkolnych byly organizowane apele
i uroczyste akademie.
Aktywnie uczestniczylismy w Integracyjnej Spartakiadzie im dr. Guttmana.
Przez caly rok szkol ny byly prowadzone zaj~cia w ramach programu "WF z klas,t" - jako jedyna
w powiecie gliwickim szkota otrzymala Certyfikat ukonczenia I edycji tego programu.
W czasie karnawalu Rad a Rodzic6w zorganizowala bal karnawalowy dla dzieci i zabaw~ dla doroslych .
Na balu uczniowie mieli okazj~ podziwiac wyst~py zaproszonego przez R ad~ Rodzic6w iluzjonisty.
Szkola organ izowala: Mi~dzygminny Konkurs J~zy ka Niemieckiego, Gminne Biegi Przelajowe, byla
wsp610rganizatorem Ministranckiego Tumieju w Pi ke Noznej dla Dekanatu Uj azdowskiego, Szkolny
Konkurs Recytatorski klas I-III ,
25 listopada Swi~to Pluszowego M isia wraz z konkursem plastycznym pod haslem "M6j mis" .
Dz i ~k i wsp6tpracy z ksi~garni'l. w Tuliszkowie na terenie plac6wki w spos6b cy kliczny organizuj e si~
k iermasze ksi'l.zki.

W czerwcu z okazji Dnia Matki iOnia Ojca, dla przedszkolak6w, uczni6w i ich rodzic6w zorgani zowano
Piknik Rodzinny.

IV. DOiywianie
W lIbieglym roku szkolnym w szkole nie prowadzono doZywiania.
Szkola brala udzial w programie "O woce w szkole" dla klas L-JlI, oraz w programie "Szklanka mleka" dla
kazdego ucznia.
V. Osillgnifcia Dczni6w
1. Integracyjna spartakiada im dr Gutmana w Toszku
1 miejsce w zawodach pilki siatkowej
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I miejsce w zawodach - tor przeszk6d
I miejsce w biegu przelajowym
/I miejsce w biegu przelajowym

III m iejsce tenisie stolowym
2. II Memorial HaJiny Brylant i lewhena Torochtij
Dwa - II miejsca
III miejsce
3. IV Tumiej Orlika 0 Puchar Premiera Donalda Tuska
I miejsce w eliminacjach gminnych
4. Bieg Jesieni 2012 Pyskow ice
Dwa I miejsca
III mi ejsce
5. XVl Bieg Przelajov.ry ,,0 n6i komandosa" Lubliniec udzial klas II-VI
Dwa I miejsc

lIJ mi ejsce
6. G minny Tumi ej Pilki Noinej Dziewcz<\.t

0

Puchar Burmistrza Toszka

0

Puchar Burmistrza Toszka

I m iejsce
7. G minny Turniej PHki NOinej Chlopc6w
II miejsce
8. VIII Fe ti wal G wary Sl<\.skiej organizowany przez Gminny Osrodek Kultury w W ieJowsi
Il miejsce kat. solist6w
) miejsce uczniowie kIas IV - VI zesp61
9. Gminny Tumiej Tenisa Stolowego Szk61 Podstawowych
I miejsce
II miejsce
Dwa 1lI miejsca
I miejsce w klasyfikacj i szk61
10. X

Mi~dzy gminn y

Przegl<\.d Kohtd w Jctzyku Niemieckim

I miej sce kat I- Ill
I miejsce kat IV - VI
11. M inutowa Piosenka Klasowa - Og61nopolska Akcja Labi rynt
[II miejsce kJasa IV
12. II Og61nopolska E-Spartakiada Dzieci i Mlodziety - pilkarska edycja zi mowa Narodowego programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 20]4 indywidua[ nie

pod patronatem

I miejsce koszy k6wka
I miej sce pilka nozna
II miejsce koszyk6wka
13. Mictdzywojew6dzki Turniej Pilki Noinej Chlopc6w

0

Puchar Burmistrza Toszka

I miejsce
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14. Og61nopolski konkurs przedmiotowy z matematyki PING WIN 2013
V miejsce- dyplom laureata
15 . Og61nopolska O limpiada przedmiotowa z matematyki Z EBRA 2013
II miejsce -dyplom laureata
16. Og61nopolska O limpiada z matematyki PI ON IER 2013
III m iejsce dyplom laureata
J!I miej sce dyplom laureata

17. O limpiada Wiedzy Archimedes.PLUS matematyka.PLUS
IV m iejsce
18. XV przegl<\.d Zespol6w Szopkowych w Pyskowicach
III miejsce - Br<\.zowa Szopka - klasy I - VI
19. Mistrzostwa Ministrant6w Dekanatu Ujazdowskiego w Pike Noznej
I miejsce
20. G minny Turniej Pilki Siatkowej Chlopc6w
II mi jsce
21. Gm inny T urniej Pitki Siatkowej Dziewcz<\.t
IT miejsce
22 . Og61nopolska Olimpiada przedmiotowa z matematyki OLI MPUS 2014
Dwa III miejsce - dyplom laureata
23. Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Badmintonie
II miejsce dziewczt:?ta
II mi jsce chl opcy
indywidua1nie
1I miejsce
III mi ej sce

24. XIII T urniej Mi ni Koszyk6wki Dziewczllt pod patronatem Gabrieli Morohs C zerkawsk iej
IV miejsce
25. Mi strzostwa P wiatu G liwickiego w Pike Noznej Dziewczllt
II miejsce
26. M istrzostwa Powiatu G liwickiego w mini-siatk6wce dziewcz<\.t z okazji 60- lecia Szkolnego Zwi¢u
Sportowego
II m iejsce
27. XXII Konkurs Piosenki Niemieckiej
Zabrze-Mi ku Iczyce
I miejsce kategoria duet6w
I miej sce zesp61 Eins, zwei, drei ... kategoria zespoty
28. Gm inne Prezentacje Artystyczne Toszek 2014
I miejsce Zesp6t "Male Gw iazdki"
II miej sce zesp61 "Raz, Dwa, Trzy .."
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I miej sce - Solisci
Wy roznienie - solisci
29. VII edycja -Og61nopolski Konkurs Literacki "Mam prawo ... " pod honorowym patronatem Rzeczni ka Praw
Dziecka
III miejsce
Wyrotnien ie

30. M istrzostwa Ziem i G liwickiej w Tenisie Stolowym
I miejsce kat. Zaczek
V miejsce kat. Zak
V miejsce kat. Skrzat
31. X IV Og61nopolski Turn iej Pilki Noznej "Z podw6rka na stadion

0

puchar Tymbarku"-final wojew6dzki

V miej sce
32. Powiatowy Konkurs Recytatorski uczni6w Edukacji Wczesnoszkolnej indywidualnie
11 miejsce

J1I miejsce
III miejsce

33. Otwarty Tumiej DruZyn Podw6rkowych w Pike Noznej
1I miejsce Kat V-VI
I miejsce kat I-IV
34. V Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Zdrowie na talerzu" w Toszku
1 miejsce kat. Zesp61
I mi ej sce kat. Solista
35. XI1I Edycja Og61nopolskiego Konkursu "M6j Szkolny Kolega z Misj j' - dzie10 Pomocy " AD G ENTES"
I miejsce kat. Muzyczna klasa II
II miejsce kat. Plastyczna
II miejsce kat literacka
36. Og61nopolski Bieg Tropami SI<tskich Di nozaur6w Lisowice 2014
I miejsce
11 miejsce
III mi ejsce
37. X Rajd "Strzelecka Wiosna"
V miejsce
38. III Ogolnopolski Festiwal Skrzypcowy
111 miej sce
39. Og61nopolski Tumiej Mlodych Skrzypk6w
IV m iejsce

40. XXI muzyczne prezentacje Mlodych Skrzypk6w
][ miejsce
41. Vlfl Regionalny K onkurs Piosenki Religijnej "Piesn niesiemy w darze"
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I miejsce kat. I-Ill
42. Bieg Wiosny 2014 organizowany w ramach akcji ogolnopolskiej "Cala Polska biega" - Pyskowice 2014
Trzy I miejsca
J[J

miejsce

43 . V Ogolnopolski Konkurs Piosenki "Muzyczna Kraina Przedszkolaka" organizowanym przez Przed szkol e
nr 8 w Gniein ie
Kwalifikacja do fi nalu
44. IX Rejonowy Festiwal Piosenki
Niemiecki ej Fruhlingssingen 2014
I miejsce kat. przedszkola
I mi ejsce kat. klasy IV- VI zespol
11 miejsce kat I-III zespol
45. XIX Og61nopolski Konkurs Plastyczny "Dom"
Wyroznienie Nikola Wom ica
46. XIV Konkurs Wiedzy

0

Powiecie Gli wickim "Powiat Gliwicki spiewa czy li koncertjubileuszowy"

II miej sce
47. IT Powiatowy Konkurs Wiedzy z zakresu Bezpieczenstwa W Ruchu Drogowym "Mis Bezpieczenstwa"
IV miejsce
48.

Mi~d zywojewodzki

Konkurs

J~zyka

Angielskiego Scotland

VI miejsce
49. Xl Powiatowy Przeglqd Malych Form Scenicznych w j~zyku niemieckim
I miejsce
50. Og61nopolski Konkurs Matematyczny GENIUSZ Szkolna Akademia W iedzy
Dyplom laureata
51. Olimpiada Wiedzy Archimedes. plus Matematyka 21 edycja
Laureat IV stopnia
52 . III Ogolnopolska E-Spartakiada Szk61 Podstawowych i Gimnazj6w pod patronatem Narodowego programu
Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2014
III miejsce bieg na 60 m
1II miejsce bieg na 600 m
II m iejsce bieg na 1000 m
III miejsce bieg na 60 m
V I. Ewaluacja wynik6w nau czaDia i dzialalnosc opiekuDczo -wychowawcza
W roku szkolnym 20 13/] 4 46 uczniow uzyskaJ-o promocje do klasy programowo wy iszej, 9 uczn i6w
ukonczylo szkol~.
Dla trzech uczniow szkoIa prowadzi la nauczanie indywidualne. Trzech uczn i6w z orzeczeniem
o potrzebie ksztakenia specjalnego bylo prowadzonych program em szkoly specjalnej .
Swiadectwa z v.ryrMnieniem otrzymalo 11 uczni6w, w tym w klasie IV - 5, w V-I , w VI - 5, przyznano
6 nagr6d ksiq.zkowych, 2 uczni6w uzyskalo stypendium za wyni ki w nauce (srednia ocen 5,2 i wyzej) 1 uczen
za osiqgni~cia sportowe.
Przyznano 3 nagrody za 100%

frekwencj~ .
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Srednia szko-ty w klasach
Rodzice uczni6w
gratulacyj nymi.

rv-VI

kt6 rzy

ze wszystkich przedmiot6w wyniosla 4,42.

otrzymali

swiadectwo

z wyr6znieniem

szkola

uhonorowala

Ii tam i

Szkol ny zesp6i do spraw ewaluacji przeprowadzil ewaluacjtt wewntttrzn,t Tematy ewaluacji:
o Organizacja procesu edukacyjnego w zespole klasowym.
o Skutecznosc podejmowanych dzialan dydaktyczno-wychowawczych.
o Prowadzenie dziennika elektronicznego w szkole.
Wyniki ewaluacji wewntttrznej
z poszczeg61nych przedmiot6w testy

znajduj~

sluz~ce

sitt w dokumentacji szko-ty. Nauczyciele przeprowadzajl:\.
do diagnozowania wynik6w nauczania.

W szkole dziala swietlica szkolna, g-l6wnie dla uczni6w
W czwartki odbywajqsitt zajttcia swietJicy srodowiskowej.

dojezdzaj~cych

- 10 godzin w tygodni u.

VII. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Na terenie szko-ty zosta-ty przeprowadzone szkolenie zewntttrzne:
I. Reguly gry - jak uczyc mlodziez i dzieci zasad zachowania

obowi<lZuj~cych

w szkole.

2. U dzieJanie pierwszej pomocy .
3. Nowa Ro la nauczyciela w zmieniajl:\.cej sitt szkole.
4. Ochrona danych osobowych w plac6wkach oswiatowych.
5. Planowanie Pracy Nauczyciela Oparte na Nowej Podstawie Programowej.
W ramach doskonalenia wtasnego warsztatu pracy nauczyciele uczestniczyli w nastttpujl:\.cych konfe rencj ach.
seminariach, warsztatach, kursach i szkoleniach zewntttrznych:
I. Nauczanie polisensoryczne oraz
elementy kultury j historii wlasnej
najyzy ku niemieckim.
2. S potkanie eksperckie w sprawie dwujttzycznosci dotyczl:\.ce nauczania jttzyka mniejszosci narodowej.
3. Aktywizacja uczni6w na lekcjach jttzyk6w obcych. Umysl i osobowosc w procesie uczeni a sitt
efektywne wykorzy stanie potencjaiu ucznia.

j~zyka

4. Praca zespolowa jako podstawa funkcjonowania plac6wki oswiatowej.
5. Udziat w sympozjum na Wydziale Teologicznym
m ozl iwosci om" .

pt. " Wychowani e w szkole od bezradnosci

ku

6. Pobudzeni i leniwi- Acedia u dzieci i doros-lych- warsztat katechetyczny.
7. Koniec epoki kredy i g~bki - kurs komputerowy.
8. Kurs internetowy Indywidualizacja w praktyce - uczniowie ze SPE.
9. Kurs internetowy Slucham, rozmawiam, motywujtt - czyli
10.

r

M ittdzynarodowa

Konferencja

Naukowa

Rytmika

0

skutecznej komunikacji z uczniami .
w ksztakeniu

muzykow,

aktorow

tancerzy

j w rehabilitacji

11. Ogolnopolskie Warsztaty z zakresu rytmiki w Pile.
12. Skuteczne wspieranie rozwoju i ksztakenia dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkol nej.
13. Szkola Promuj~ca Zdrowie (22 X 2013; 3 XII 2013; 7 I 2014); (Met is Katowice 15 godz.)
14. Ki ennasz pomystow bozonarodzeniowych.
15.

Podr~czn iki

i materia-ty edukacyjne - zmiany planowane od 2014115.

16. Nadzor Pedagogiczny w szkole.
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17. Nowe media w szkole a ochrona danych osobowych.
18. Specjalista do spraw BHP w pJacowkach oswiatowych .
19. Wdraza nie nowej podstawy programowej dla przedmiotu Wychowanie Fizyczne w klasach 4-6.
20. V Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy, gdzie nauczycielka szkoty byla prelegentem a uczniowie
wysta,pil i z program em artystycznym.
W ramach WON przeprowadzono konferencje na temat:
1. Na co powinnismy zwracac uwag(( w pracy z uczniem z NJ EPELNOSPRAWNOSCIA INTELEKTUALNA
w stopniu lekkim "
2. Monitorowanie nowej podstawy programowej i ewaluacja.
3. Tablica interaktywna, netbooki.
4. Korzystanie z pracowni komputerowej -prowadzenie szkolnej strony intemetowej.

VIII. Realizacja zadao z zakresu bezpieczenstwa uczni6w
W roku szkolnym 2013114 realizowano zagadnienia zawarte w programie profi laktyki i programie
wychowawczym szkoty.
We wszystkich klasach przeprowadzone zostaty zaj((cia z zakresu bezpieczenstwa w ruchu drogowym.
Przeprowadzono egzamin na kart(( rowerowa w wyniku ktorego uczniowie otrzymali kart~ rowerowa,..

Oddzial .
Odbyty si(( warsztaty profilaktyczne dla uczniow I-III "Cukierek, dla IV - VI "Debata".
Systematycznie byty prowadzone pogadanki na temat: bezpieczenstwo w czasie wolnym; bezpieczenstwo
w ruchu drogowym, zagrozenia zdrowotne.
Zorganizowano na terenie szko1y "Dzien Profilaktyki" pod haslem "W ZDROWYM CJELE ZOROWY
OUCH". W ramach ktorego uczniowie klasy I-Ill przygotowa li przedstawienie 0 zdro ym od:z:ywi aniu.
W szkole dziata system monitoringu obejscia wokol szkoty, dziataja, dwa systemy alarrnowe, przy wejsc iu do
szkoty znaj duj e si(( domofon.

IX. Realizacja programow unijnycb i innych wspomagajllcych proces nauczania.
w terminie od 17.01.2014 r. do 07.05.2014 r. na terenie placowki reali zowany byl 90 godzinny projekt
unij ny nr WND-POKL.09.04.00-24-00 1113 - Belfer online + - przygotowan ie nauczyc ieli z obszar6w
wiej skich do ksztakenia kompetencji kluczowych uczniow i doros-lych przy wykorzystan iu platform e
learni ngowych i cyfrowych narz((dz.i edukacyjnych" zorganizowany przez Regionalny Osrodek Doskonalenia
Zawodowego Nauczyciel i WOM w Katowicach. W projekcie uczestni czylo 13 nauczycieli.
Przez caly rok szkolny realizowano I edycj~ program u " WF z klasa," w wy niku czego szkola jako jedyna
z powi atu gliwickiego otrzymata certyfikat. Nauczyciel prowadza,cy wraz z uczniami prowadzH str n((
internetowa, organizatorow programu .
Szkola przysta,.pila do programu "Szkota promuja,ca zdrowie" - obecnie liderzy programu biora,. udzial
w szkol en iach.

X. Wyposazenie placowki, dokonane inwestycje i remonty
Na poczC\.tku roku szkolnego 2013/14 pozyskano sponsora, ktory zakupit stoliki krzesetka oraz tablic(( tzw.
try ptyk sucho-scieralna,.jako wyposatenie klasy pierwszej.
W ramach posiadanych srodkow zakupiono biurko nauczycielskie dla nauczyciela klasy 1. Umebl owano
gab inet logopedyczno - pedagogiczny.
Pomalowano korytarz prowadza,.cy z szatni do klas szkolnych.
Przy pornocy rodzicow zostata pomalowana sala nr 3.
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Zakupiono WYPosaZenie do oddzialu przedszkolnego:
i stolik na sprz~t multimedialny.

suszark~

na praee uczniow, projektor multim ed ialny

Z pozyskanyeh srodkow Rada Rodz ieow zakupila urz3tdzenie - "Walee Linarium" na plac zabaw przy
szkole.
Zakupiono zestaw komputerowy do biblioteki szkolnej .
Poprawiono baz~ dydaktyeznq szkoty poprzez zakup material6w, pomoey dydaktyeznyeh j
biblioteki szkolnej.

ksi ~ek

do

W czasie wakaeji dokonano niezb~dnyeh nap raw poprawiajqeyeh estetyk\! i umoZl iwiaj qcyeh rozpoczl(cie
nowego roku szkolnego - pomalowano elementy elewaeji zewn\!trznej , bramy, balustrady, drzwi itp..
W szkole na biezatco byty prowadzone praee konserwatorsko - napraweze na m i ar~ mozliwoSci
budZetowych szkoty majqce na eelu zapewnienie bezpieezenstwa uezniom i popraw\! estetyki szkoly.

Xl. Ujemne strony dzialalnosci placowki
Zbyt krotki okres funkejonowania swietliey szkolnej . Rodzice wnioskujq, aby swietliea byla czy nna do
godziny 16.00.
Brak zapleeza sanitarnego (toalety, szatnie)sali gimnastyeznej eo powoduje male zainteresowanie
wynajmem sali przez mieszkaneow gminy i okolie.
Szkola Podstawowa w Paczynie
1. Wyniki sprawdzianu sz6stokJasisty:
W roku Szkolnym 201312014 do sprawdzianu sz6stoklasisty przystqpilo 8 uezniow naszej szkoly. Wyniki
uzyskane przez uezniow zamieszezono w ponizszej tabeli :

Zakres

Liczba

Rozst~p

Sredni

Odchylenie

zdajl}cych

wynik6w

wynik

8

11-30

20

standardowe
6.0

Szkob

1. Procentowy udzial uezni6w z dysleksjq
2. Proeentov.'Y
umyslowym w stopniu lekkim

Latwosc W obszarach standard6w
I.

n.

m.

IV.

v.

0.61

0.29

0.38

0.54

0.54

0%

udzial

uezni6w

z upos ledzeniem

12,5%

3. Proeentowy udziar ehlope6w

75%

Wyniki lIzyskiwane w sprawdzianie ze wn~trznym wymykajq si~ spod normalnej eharaktery styki statystyeznej
ze wzgl ~d u na nielicznq gruP\! poddanq badaniu. Warto zwr6eic uwag« na wyjqtkowo niekorzy stnq liczebnosc
uczni6w ze speeyficznymi trudnoseiami w nauee (uposledzenie lImyslowe)
Szczeg6lowa anali za zostala dokonana przez
w program ie
nauezania
na

rad~

pedagogieznq, a wnioski zostaly
rok
szkolny

lI wzgl~dnione

2014/2015.

2. Osi4!gni~cia uczniow:
Konk ursy:
Uczniow ie uezestniezyli w wielu konkursaeh na r6znyeh szezeblaeh organizacyjnyeh . Uezestniczyl ismy we
wszystki ch
konkursaeh
organizowanyeh
na
terenie
naszej
gm iny,
a takZe w wybranyeh konkursaeh powiatowych.
Najwazniejsze
osiqgni~eia
wykraezajqce
poza
rejon
gminy
Toszek:
I m-ee
(zesporowo)
w Mi~dzywojew6dzkim
Konkursie
J~zyka
Angi Iskiego
- 11 m-ce (zespolowo) w Powiatowym Konkursie Wiedzy 0 Ruehu Drogowym "M is bezp ieczenst a"
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3.

nose

uczniow

w szkole:

49 +

250ddzial

przedszkolny

4. Wyposazenie pJac6wki:
Szkota Podstawowa w Paczynie wyposazona jest w szesc sal lekcyjnych, pracowni« komputerow<l, sal~
gimnastyczn'l, basen blPielowy oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe. Dodatkowo uczniowie moget
korzystac z pracowni muzycznej, wyposaZonej w 6 keyboardow, pianino elektryczne, instrumenty perkusyjne.
sprz«t naglosnieniowy oraz p racowni plastycznej z cal'l gam'l pomocy - sztalug, farb, pl6cien. papier6w
i innych drobnych gadzet6w plastycznych. W procesie dydaktycznym wykorzystywane s'l nowoczesne srodki
techniczne
tablice
interaktywne z laptopem , rzutnikiem multimedialnym
i specjalistycznym
oprogramowaniem - takie wyposazenie posiada 5 sal lekcyjnych. Nasza placowka wyposaZona jest w bardzo
nowoczesn'l pracowni« komputerow'l, stanowi'lCct Centrum Ksztalcenia Ustawicznego dla calej lokalnej
spo1ecznosci.
Wartosc
wyposazenia
pracowni
szacowana jest
na
ok.
110 tys. zlotych.
W szkole w Paczynie przez cary rok szkolny 2013/14 dzialal basen kqpielowy, na ktorym uczniowie
uczestniczyl i w zaj«ciach nallki i doskonalenia prywania. Z obiektll tego korzystata r6wniez spolecznosc
uczniowska Szkory Podstawowej w Kotlliinie. To juz 19 rok utrzymywania tego obiektll w ruchu. W budynku
funkcj on llje w«glowy system centralnego ogrzewania, na kt6ry skladaj'l si« - nowa kotlownia z dworna piecami
c.o. oraz stara 80 -Ietnia annatura c.o.

5. Efekty ksztalcenia:
W Szkole Podstawowej w Paczynie w r. szk. 2013/20 J 4 w ramach nadzoru pedagogicznego SI'lski Kurator
Oswiaty w Katowicach przeprowadzil Ewaillacj« Calosciow'l obejmllj'lc'l wszystkie obszary dzialalnoSci
szkoly. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji okreslono poziomy spel ni ania wymagan panstwa. Szkola moze
spelniac te wymagania na pi«ciu poziomach:
E
Poziorn
Poziom
D
Pozi om
C
Poziom
B
Poziom A - oznaczaj'lcy bardzo wysokj stopien

oznaczaj'lcy
oznaczaj'lcy
oznaczajetcy
oznaczaj'lcy

niski
podstawowy
sredni
wysoki

stopien
stopiet'l
stopien
topieft

Szkola Podstawowa w Paczynie osiagn«la poziom y B w 10 obszarach oraz poziom C w 2 obszarach.
W Szkole Podstawowej w Paczynie prowadzone byry w r. szk. 2013/14 zaj«cia po alekcyj ne:
W

,. Wspieramy
uczni6w
naszej
gmi ny":
rarn ach
projektu
lInijnego
k61ko
plastyczne
dla
uczni6w
klas
I-TIl
rnuzyczne
kolko
dJa
uczni6w
klas
1-111
dla
dydaktyczno
wyr6wnawcze
polski ego
lIczn i6w
klas
I-Ill
z j«zyka
zaJ«cla
dydaktyczno
wyrownawcze
uczmow
zaj«cia
z matematyki
dla
klas
I-Ill
k61ko
plastyczne
dla
uczniow
IV
VI
klas
k6lko
matematyczne
dla
uczniow
VI
IV
klas
- nallka pry \.van ia dla dzieci 6-1etnkh
Prowadzone byly zaj«cia logopedyczne dla 10 uczni6w (terapia logopedyczna dla uczni6w wymagaj'lcych
pomocy logopedycznej).
szk. 2013114 nasza szkola byla organizatorem
W r.
w Czw6rboju Lekkoatletycznym dla dziewcz'lt i chlopc6w.

Gminnych

Zawod6w

Sportowych

Przez cary rok szkolny w szkolnym basenie kqpielowym organizowane byty zaj«cia nauki plywania dla
uczni6w Szkoly Podstawowej w Kotulinie. W zaj«ciach tych uczestniczyta liczna grupa dzieci - cotygodniowo
ok. 30 os6b.
W naszej szkole odbyl si« rowniez final Mi«dzywojew6dzkiego Konkursu J«zy ka Angielskiego, w kt6rym
uczestniczy li uczn iowie z gmin Toszek i Pyskowice, Strzelce Opolskie, Wielowies.
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W naszej szkole zorganizowano po raz pierwszy "Dzien talent6w" w trakc ie kt6rego specjaln ie zaproszeni
goscie - ludzi e obdarzeni pasjq i talentem dzielili si~ swoimi um iej~tnosciami z uczni ami szko/y.
Szkola Podstawowa w Paczynie prowadzi bardzo intensywnq prac~ na rzecz srodowiska lokal nego.
Ud ost~pniamy mieszkancom pracowni ~ komputerowq, SfUZymy bazq na organizowanie r6znych zebran,
przygotowujemy imprezy srodowiskowe. Na wyr6znienie zaslugujq te najbardziej spektakulame, w kt6rych
uczestni czy cala spolecznose szkolna i kt6re gromadzq liczne rzesze miejscowej spo/ecznosci:
- " lnwazj a Mikolaj6w" W ramach tej akcji wszyscy uczniowie i nauczyciele roznoszCl dla wszystkich
mieszkanc6w
Paczyny
zrobione
wlasnor~cznie
Zyczenia
i prezenty
sw i&teczne.
"Dziefl
Seniora"
organizowany
dla
babe
i dziadk6w
naszych
lIczni6w
"Festyn
Rodzinny"
organizowany
praktycznie
dla
wszystkich
mieszkanc6w
Paczyny.
We wszystkich tych imprezach dzieci prezentujCl wlasne zaangazowanie, zdolnosci i talenty, a nade wszystko
efekty wsp6/pracy uczni6w z nauczycielami .

6. Realizacja doskonalenia zawodowego.
W r. szk. 2013/14 nauczyc iele real izowal i zadania w ramach doskona lenia zawodowego. Nauczyciele
uczestniczyli w r6mych grantowych kursach doskonaIqcych z zakresu doskonalenia warsztatu pracy, wdrozenia
nowej podstawy programowej oraz stosowania technik informacyjnych i multimedialnych w procesie
ksztalcenia.
Kursy te organizowane byly przez Gliwicki Osrodek Metodyczny w ramach zawartej z nim umowy 0 pomocy
pedagogicznej oraz Regionalny Osrodek Metodyczno - Edukacyjny METIS Katowi ce (caloroczne szko lenie
w zakresie promocji zdrowia w ramach szkoly promujqcej zdrowie). Rada pedagogiczna uczestniczyla r6wniei
w szkoleniach:

L.P.

NAZWA SZKOLENIA

1

M ultimedia w procesie ksztalcenia

2

Szkola promujqca zdrowie

3

Warsztaty dla nauczycieli matematyki organ izowane przez GWO

4

Poprawa jakosci ksztakenia

5

Diagnoza gotowosci 6-1atk6w do nau ki szkolnej

7. DOiywianie uczni6w
Szkola Podstawowa w Paczynie nie prowadzi sto16wki I me przygotowuje posilk6w dia uczni6w .
Uczestniczymy
natomiast
w og61nopolskich
programach
"Szklanka
mleka"
oraz
"Owoce
w szkole" dzictki czemu wszyscy uczniowie otrzymuja, nieodplatnie szklank~ mleka oraz po rcj~ owocow.

8. Oferta programowa pJac6wki.
W rok u szkolnym 2013/2014 Szkota Podstawowa w Paczynie prowadzila zaj~cia dla szesci u oddzial6w - po
jednym na katdym szczeblu edukacyjnym klasy I - VI , a taUe w jednej 25-osobowej grupi e oddzialu
przedszkolnego, sktadajqcej si~ z dzieci 3-6 letnich. W klasie I nie byto ani jednego dziecka 6-Ietn iego.
Wszy stk ie klasy nauczane byly wed rug obowiClzujqcych podstaw programowych . Wszystkie zaj ~cia
prowadzone byly przez nauczycieli posiadajClcych wymagane kwalifikacje. Obok przedmiotow znajduja,cych sj~
w ramowym planie nauczania, w naszej szkole realizowano nauk~ plywania dla klas J-IlT oraz ed ukacj~
czytelniczo-medialnq dla klas IV - VI. Wszystkie klasy i wszyscy uczniowie uczestniczy li w nauce j~zyka
mniej szosci narodowej - j~zyk niem iecki. Obok zaj~e obowiqzkowych uczniowie klas I-lIJ mogii uczestniczyc
ramach projektu un ijnego " Wspieramy uczni6w naszej
w szeregu zaj~e popoludniowych organizowanych
gminy". LClczna il ose godzin dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli w ramach tego proj ektu wy nosila
8 godz./tyg. DJa uczni6w organizowano r6wniez dodatkowe zaj~cia - kolka za interesowail z matematyki ,
pJastyki i muzyki . Udzielano r6wniez pomocy logopedycznej w formie terapi i dla wszystki ch wymagaj a,cych
tego uczni6w. WaIto zwr6cie uwag~ na organizowane przez caly rok szkolny zaj~c ia nauki plywania dla
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uczniow
6 -letnich.
Przez caly rok szkolny w szkole realizowano zadania edukacji prozdrowotnej uczniow zawarte w Program ie
Edukacji Zdrowotnej Szkoly Podstawowej w Paczynie

9. Programy unijne i inne wspomagajl(ce proces nauczania
W mi niony m roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Paczynie realizowano 2 proj ekty unijne:
W ioska
Intemetowa
ksztakenie
na
odleglosc
na
terenach
wiej sk ich
w ram ach tego projektu uczniom naszej szkoly oraz miejscowej ludnosci udost,<pniana jest pracownia
om puterowa
z szybkim
dost,<pem
do
Intemetu
i specjalistycznym oprogramowaniem. Prowadzone s<\. zaj,<cia z nauki obsrugi komputera, korzystania z pakietll
program ow
MS
Office,
a takze
udost,<pniana
jest
e-leamingowa platforma edukacyjna. L<\.czny wymiar zaj,<c : 35 godz./tyg.
2-1etni
program
"Sprobujmy
inaczej
e-Iearning
w proces ie
ksztalcenia"
w ramach ktorego real iz owane jest nauczanie na odleglosc, czyli blended learning z wykorzystan iem szkolnej
platformy edukacyjnej Moodie. L<\.czny wymiar zaj,<c: 15 godz./tyg.
l-rocZllY program " Wspieramy uczn iow naszej gminy" - zaj,<cia dydaktyczno-wyrownawcze z j,<zyka
polskiego i matematyki oraz zaj,<cia rozw ijaj<\.ce zainteresowania (kola plastyczne i muzyczne) dla uczni6w klas

I-II r.
L<\.czny wym iar zaj,<c: 8 godz./tyg.

10. Ogolna charakterystyka pJac6wki
W

r.

szk.

I pracownik
- 4 pracownik6w obslugi (2,25 etatu)

201312014

szkole

zatrudnionych

administracji

(0,5

bylo:
15 naucZ)'cieli
etatu)

Budynek szkolny sk1ada si,< z dwoch cz,<sci: g16wny budynek z salami lekcyjnymi, pomieszczeniami dla
adm inistracji
oraz
pom ieszczeniami
socjalnymi
oraz
kompl eks
sportowy
z sal<\. gimnastycZD<\. i basenem k'lPielowym. L<\.czna powierzchnia calego obi ektu szkolnego: 141 6 m 2 . Ll:\.czna
kubatura: 5927 m 3 .
Szkola wyposazona jest w kotlowni,< c.o. z nowymi piecami samopodaj l:\.cymi paliwo - ekogroszek oraz starl:\.
80-letni<\. armatur,< c.o. (rury i kaloryfery). Stan techniczny obiektu nie stanowi problemow w zakresie
bezpieczenstwa p/poz. I standard6w sanitamych.
II . Ujemne strony dzialalnosci

1. Duze koszty ogrzewania obiektu - stara, 80-letnia armatura 0 niskiej sprawnosci grzewczej, stosunkowo
duZa ubatura calkowita obiektu oraz n iska izolacja cieplna materi alow budow lanych sprawiaj'l, ze koszty
ogrzewania ob iektu s<\. reJatywnie wysokie.
2. Stary obiekt basenu k<\.pieJowego nie spelnia wspolczesnych standard6w sanitamo-higienicznych i wymaga
remontu
(zalecenie
S ANEPID).

Szkola Podstawowa im. Krolowej Jadwigi w Pniowie
Sprawozda nie z dzialalnosci szkoly zostalo przygotowane celem zaprezentowani a osi<tgn i,<c oraz wynik6w
pracy szkoly w roku 2013/2014 wg obow i<\.zujl:\.cych zagadnien.
Wyniki sprawdzianu po klasie szostej.
Sprawdzian po kJasie sz6stej jest obligatoryjnym sprawdzianem dla uczn low calej Polski zgodnie
z Rozporz~dzeniem Ministra Edukacji Narodowej, podczas ktorego uczniowie maj <\. wykazac si,< swoj <\. w iedzl:\.
i um iej,<tnosciam i, jakie zdobyli podczas 6 letniej edukacji w szkole podstawowej. N ie mom a jednak zapomniec
o fakcie , iz uczen, przed kt6rym postawiono to zadanie, to tylko mtody czlowiek. kt6ry rna prawo do
przezywan ia stresu czy r6znych nastroj6w w danej chwili, kt6re mog<\. w plyn<\.c na wy nik tego sprawdzianu.
W zwi <\.z ku z powyzszym sprawdzian po kJasie sz6stej powinien byc jedynie wskazowk<\. dla nauczycieli
w j akich obszarach wiedzy i umiej,<tnosci pracowac z uczniami .
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Nasi uczniowie doskonal e sobie radz<t z trudnymi warunkami, osiqgaj <t zadawalaj<tce wyniki co jest fektem
nie ty lko c i~zk iej pracy nauczycieli na podstawie wprowadzonego w minionym roku programu naprawczego al e
r6w niez powamego traktowania sprawdzianu przez uczni6w oraz ich rodzic6w. Sredni wynik ze sprawdzi anu
po kl as ie sz6stej wyni6st 23,87 pkt. Przygotowania do tego sprawdz ianu odbywaj<t si~ dla naszej szkoty
tradycyjn ie poprzez udzial w zaj~ciach dydaktycznych, wyr6wnawczych oraz poprzez trzy testy pr6bne ( na
podstawie materia16w udost~pnian ych z O KE) oraz dwa testy proponowane przez Gdanskie Wydawni ctwo
Oswiatowe
i Wydawnictwo .,Operon" .
Oferta ponadprogramowa plac6wki .
W roku szkolnym 2013 /2014 uczniowie mieli mozliwosc korzystania z zaj~c ponadprogramowych
realizowanych z godzin do dyspozycj i dyrektora przeznaczony ch na zapewnien ie mozliwosci zrealizowani a
przez nauczycieli obowi<tZku, 0 kt6rym mowa walt. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciel a. Cz~sc tych godzin
zostala wykorzystana na zaj~cia swietlicowe. Odbywaly si~ r6wniez kola zainteresowan, praca z dzieckiem
maj<tcy m trudnosci w nauce, praca z dzieckiem zdolnym oraz zaj~cia celem kt6rych by10 przygotowywanie
uczni6w do konkurs6w. Ewaluacja wewn~trzna wykazala, iz rodz ice S<t zadowoleni z reali zowanych godzin
ponadprogramowych a praca z uczniem daje oczekiwane efekty.
Mgr Iwona Kalmuk - 2h sz6stej

zaj~cia

swietlicowe oraz przygotowywanie uczniow do sprawdzianu po klasie

Mgr Mariola Kaluska - l h - kolo recytatorskie, co drugi tydzien praca z dzieckiem maj<tcym trudnosci
w nauce i praca z dzieckiem zdolnym, oraz przygotowywanie do sprawdzianu po klasie sz6stej .
Mg r Ingrida Czempik - 2h -

zaj~cia

swietlicowe

Mgr I wona Ewertowska Mener - 1h - kolo muzyczne, przygotowywanie dzieci do konk urs6w i I h
logopedycznych z uczniem
Mgr Bozena Cerazy - 2b -

zaj~cia

zaj~c

swietlicowe

Mgr Barbara Slipko - 0,56h - zaj~cia swietlicowe, kolo j ~zyka niemieckiego (co drugi tydzien)
i w zalemosci od potrzeb praca z dzieckiem maj<tcy m trudnosci w nauce.
Mgr Barbara Czapla - O,77h z j ~zyka angielskiego

zaj~cia

swietlicowe oraz przygotowywanie uczni6w do konkurs6w

Mgr Anna Zarzecka - 2h -

zaj~cia

swietlicowe oraz co drugi tydzien kolo przyrodnicze

Mgr Jolanta Rejdak - 0,5h

zaj~cia

swietlicowe

KS. Andrzej Plaskowski - 0,67 h -

zaj~cia

swietlicowe

Szkola przyst'tPila do proj ktu wsp61finansowanego ze srodk6w Unii Europejski ej ,. Wspieramy uczniow
naszej gminy" , zakwalifikowala s i~ dzi~ki czemu realizowanych bylo wiele zaj~c sk ierowanych do uczniow
I etapu edukacyjnego:
zaj ci a wyr6wnawcze z j~ zy ka polskiego
zaj~c ia

przy rodnicze

zaj~cia

kola j ~zy ka niemieckiego

zaj~ ci a

logopedyczne

zaj~ci a

kola j~zyka angielskiego

zaj~c ia

kola polonistycznego

zaj ~c ia

wyr6wnawcze z

Os iqgni~cia

m atematykizaj~cia

socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

uczni6w .

Uczni owie naszej szkoly j ak co roku brali udzial w wielu konkursach organizowanych w gmin ie. powiecie
si~
zdobyt<t
wiedza..
a nawet
wojew6dztwie,
podczas
kt6rych
wykazywali
i um i ej~tnosciami oraz zajmowali czolowe miejsca:
1lI miej sce w Gminnym Turnieju Pilki Noznej w Toszku
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I miejsce w Wojewodzkim Festiwalu Piesni i Piosenki Patriotycznej
I miejsce w Wojewodzkim Festiwalu Kol«d i Pastoralek
11 mi jsce w Gminnych Prezentacjach Artystycznych
I, II i IV miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym
11 miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stol:owego

J miej sce wsrod dziewczyn - Oliwia Osiniak
II miejsce wsrod chlopcow - Grzegorz Kulik
Udziat w Powiatowym Konkursie J«zyka Angielskiego

0

Nowym Jorku w Paczynie

Udzial w Xl Wojewodzkim Konkursie Matematycznym uczniow klas trzecich i czwartych szkol
podstawowych wojewodztwa sl'tskiego "Mistrz Tabliczki Mnozenia"- wyr6i.nienie.
Konkurs
MitologicznyI miejsce
Grzegorz
K ul ik
Szkolny
Ogolnopolski Konkurs Mitologiczny-15 mi ejsce w Polsce - Grzegorz Kulik, 16- Oliwia Osiniak Szkol ny
J miejsce
Ol iwi a
Os iniak.
Konkurs
Ortograficzny
Szkolny konkurs pt. "Najladniejszy zeszyt do j«zyka polskiego"- J miejsce - Karolina Cebula
16 maj a po raz kolejny w naszej szkole odbyl si« Powiatowy Konkurs Przyrodniczy " Lasy w Polsce",
w ktorym wzi«lo udzial 24 uczniow z gmin: Rudziniec, Pyskowice, Zbroslawi ce, Wielowies, Toszek i z
miasta G liwice. Celem konkursu bylo m. in. ksztaltowanie wbsciwych postaw wobec przyrody ze
szczegolnym uwzgl«dnieniem ekosystemow lesnych z racji 90 - lecia powstania Lasow Panstwowych .
Organizatorem konkursu byla Anna Zarzecka. Gl ownym patronem by to Nadlesnictwo Rudzi niee, a ponadto
pomoey
i wsparcia udzielit Burmistrz Toszka i Starosta Powiatu G liwickiego. Nasi uczniowie zaj «li ezolowe m iejsca.
Realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa
Jak co roku priorytetem dla dyrektora szkoly jest czuwanie nad bezpieczenstwem uezni6w
i pracownikow szkol:y oraz zapewnienie im higien icznych warunkow pracy. Olatego tei dyrektor szkoly
0 bezp ieczn't
baz«
szkoly
i odpowiednie
przygotowanie
ca/ego
spoleczenstwa.
zadbat
W zwi'tzku z powyzszym w ostatnich dniach wakacji zostat dokonany przegl'td szko ly pod k'ttem
bezp ieeznych i higienicznych warunkow pracy, podczas ktorych nie odnotowano zaniedban czy zagrozen dla
l1czn i6w i pracownikow. Podobnego przegl'tdu dokonano po przerw ie zimowej , czyli w lutym 20 14 roku.
Przeprowadzono rowniez probnq ewakuacj« uczni6w i pracownikow, ktora przebiegla bardzo sprawnie.
Pedagog szkolny przeprowadzil szkolenia z uczniami w zakresie udzielania pi erwszej pomoey
przedmedycznej. Ponadto pedagog wraz z dyrektorem uczestniczyli w szkolen iu Bezpieczenstwo na wsi
w gospodarstwie rolnym.
Wiele dobrego wnioslo spotkanie uczniow z policjantem, podczas ktorego uczniowie mogli uscis lic sobie
wiedz« na temat kultural nego zachowania si« w stosunku do siebie i os6b starszych,
o bezpieeznym poruszaniu si« po ulicach i odpowiednim zachowaniu w ustro nnych mi ej scach i na
wyc ieczkac h. Temat ten byl poruszany juz kolejny raz, jednak temu mlodem u spoleczenstwu nalezy ciqgle
przypominac 0 zasadach bezpieczenstwa i wyrabiac w nich nawyk kulturalnego zachowania.

Srednia ilosc uczni6w w oddzialach
Liczba uczni6w w szkole nie ulega wi«kszym zmianom I w roku szkolnym 2013/2014 \vynosila
43 uczni6w oraz 24 przedszkoJak6w w oddziale przedszkolnym. Liczebnosc klas to od 5- 9 l1czni6w.

Wy posaZenie plac6wki , dokonanie inwestycji i remont6w.
Dzi ~ki
wielu
projektom
wspolfinansowanym
z Unii
Szkola
Podstawowa
Europejskiej
w Pniowie zostala wyposazona w wiele innowacyjnych pomocy dyd a ktycznych. Wspomniec
tu mozna 0 Cyfrowej szkole i calym pakiecie pomocy informatycznych tj.

tabl ica interaktywna,
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projektory i ekrany projekcyjne,
urzqdzenie wielofunkcyjne,
drukarki,
laptopy dla nauczycieli
laptopy dla kaidego ucznia klas IV - VI
urzqdzenia do analizy i przetwarzania danych (tablety)
Dzi~ki nowemu projektowi "Wspieramy uCZnJow naszej gminy"
szkola zostala wyposaZona
w duzq ilosc gier dydaktycznych, kt6re zaspakajajq potrzeby uczn i6w i nauczycieli podczas lekcji
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej .

Ponadto na terenie szkoly przeprowadzono liczne inwestycje z funduszy po
z pi eni((dzy od sponsor6w czy pozyskanych przez Rad(( Rodzic6w:

cz~sci

budzetowych a po

cz~sci

Z ostato wykonane malowan ie g6mego korytarza oraz ubikacji uczniowskich u g6ry
Przeprowadzono remont schod6w
Zakupiono kosz do koszyk6wki oraz 1aweczki na boisko sportowe
Zakupi ono i zamontowano nowe drzwi wejsciowe do szkoly
Przeprowadzono duzq uroczystosc szkolnq Dzien Talent6w oraz srodowiskoWq - 50 - lecie szkoly
Efekty ksztalcenia.
Po anali zie wynik6w zewn~trznego sprawdzianu kl. VI oraz trzeciotesciku w ro ku szkolny m 2012/2013
Rada Pedagogiczna postanowila iz program poprawiajqcy efekty ksztakenia obej m ujqcy swy m zasi ~giem
przede wszystkim sfer(( dydaktyczni\., kt6ry zosta1 wprowadzony w minionym roku , przy nosi pozytywne
i oczekiwane efekty w zwiqzku z powyzszym naleZ"y kontynuowac prac(( w tym kierunku. Konty nuowano
prac~ w oparciu 0 projekt "Cyfrowa szkola" i reali zowano nowatorskie metody nauczania. W rezultacie
caloroczna praca w oparciu 0 podj((te zalozenia przyniosla pozytywne efekty . Sred nie wyni ki nauczanja
w c i ~lI roku oraz osi~ni((cia na sprawdzianach zewnt;!trznych Sq zadowalajqce, a rodzice Sq
usatysfakcjonowani. Efekt to - 100% uczni6w osi~n~ l o promocj(( do nast((pnej klasy .
Ponadto osiqgni ~ci a uczn i6w wynikajqce ze zdobytych miejsc w r6inych konkursach swiadcZ<\.
o pozytywnych efektach ksztakenia.
Realizacja doskonalenia zawodowego.
Pragn~ ponownie podkreslic, iz kaidy z nauczycieli pracujqcych w Szkole Podstawowej w Pniowie
posiada podw6jne kwalifikacje do nauczania poszczeg61nych przedrniot6w, a w szko le Sq zatrudnieni
j edynie nauczyci ele z odpowiedni mi kwalifikacj ami do wszystkich przedmiot6w. W zwiqzku z powyzszym
nauczyciele na obecnq chwil(( nie podj((li studi6w kwalifikacyjnych do kolej nego przed miotu . Jeden
nauczyciel ukonczyl stai na nauczyciela mianowanego i oczekuje obecni e na egzami n.

Nauczy ciele uczestniczyli jedynie w szko leniach doskonalqcych:
Jak

zach~cac

uczn i6w do nauki

EPP e- Teacher TEST
Wdrazanie podstawy programowej ksztakenia og6lnego w przedszkolach j szkolach
Charakterystyka plac6wki.
W zakresie charakterystyki plac6wki nic nie uleglo zmianie. Szkola Podstawowa im . Kr610wej Jadwigi
w Pniowie to ",:iejska plac6wka oswiatowa obejmujqca swym obwodem Pn i6w, Paczyn(( (ul. Pniowska)
Col ant oraz SroCZq G6r((. Gabarytowo nie ulega zmianie od 50 lat a wi~c od chwiJi wybudowania.
Posiada 6 sal lekcyjnych, sal(( gimnastycznq , bibliotek((, 21azienki. 2 szatnie, sal(( swietlicowC\, pok6j
sekretariat i pok6j nauczycielski. W oddziale przedszkolny m Sq 2 sale, lazienka,
kuch nia i szat nia.

pie l~gniarki, kancelari~,
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Szkola aktywizuje lokaln&. spolecznosc wokol wspolnych dzialan na rzecz Edukacji i wychowania
m lodzie.zy , organizuje imprezy srodowiskowe a przede wszystkim coroczny Festyn Rodzinny, w spotpracuje
z lokal nymi organizacjami , wl&.cza sil( w soleckie imprezy kulturalne, przygotowuje uczni6w do
5wiadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze.
Tradycj&.jest, it co roku w naszej szkole maj&. miejsce takie wydarzeniajak:
Sprz&.tanie swiata
Swil(to Patronki Szkoly
Pasowanie pierwszoklasistow
D zien Komisji Edukacji Narodowej
Sw il(to N iepodleglosci
Andrzej ki
Kiermasz Swi&.teczny
Jaselka
Dzien Babci i Dz iadka
Dzi en Bezpiecznego lntemetu
Walenty nki
Dzien Kobiet
Pow itanie Wiosny
Dzien Ziemi i Zdrowia
Majowe Swil(ta
Dzien Europejski
Dzi en Sportu i Dziecka
Dzien Talentow
Festyn Rodzinny
Ponadto Szkola pozyskuje sponsorow na zakup wielu pomocy, rem ontow i materialow
w codziennej pracy .

ni ezb~dnych

Do.zywianie
W mini onym roku szkolnym dot ywiania nie bylo, ale obecnie jut jest.
Real izacja program ow unijnych i innych wspomagaj&.cych proces nauczania.

°

W dalszym ci&.gll kontynuowano pracl( w oparciu projekt Cyfrowa szkola, dzi~ki ktoremu nowoczesne
techno\og ie informacyjne i komunikacyjne wykorzystywane byly glownie na zajl(ciach z przyrody.
matematyki , historii , techniki i na jl(zyku polskim. Rada Pedagogiczna dalej wymieniala si~ spostrzezeniami
i um iej~tnosciami z zakresu stosowania T IK. Nauczyciele, stosuj&.c technologie informacyjno 
kom u nikacyjne w edukacji, doprowadzili do wysokiego poziomu kompetencji lIczn iow przy gotowuj~cych
si~ do .zycia w spoleczenstwie informacyjnym . Wprawd zie skonczy! sil( program pilotatowy, ale nasza
szkol-a nadal wykorzystuje nowoczesne technologie w real izacji podstawy programowej , czego
konsekwencj&. jest fakt iz zajl(cia staly sil( atrakcyjniejsze dla uczni6w a wil(ksze zainteresowanie tem atem
przyni6s! przyro st wiedzy .
Praca szkoly , uatrakcyjniaj&.c zajl(cia dla uczniow i ich rodzic6w, opiera si~ r6wniez na realizacji wielu
innych projekt6w. Dzil(ki tym projektom uczniowie nabywaj&. roznorakie umiejl(tnosci oraz wiadomosci
a takZe dziel&. sil( juz posiadanymi z innymi uczniami tj:
Ratuj emy i uczymy ratowac - Wielkiej Orkiestry Swi&.tecznej Pomocy
Zachowaj Trzezwy Umysl
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Cyfrowa szko1a
Szkola P romuj<\cca Zdrowie
Szkota Bez Przemocy
W m inionym roku wiele uwagi poswJl~cono projektowi wsp6!finansowanemu ze srodkow Unii
Europej skiej " Wspieramy uczni6w naszej gminy", dzi((ki kt6remu uczniowie mogl i nabywac wiedz((
poprzez dzialanie na innowacyjnych pomocach dydaktycznych.
Ujemne strony kt6re pojawi!y si(( w dzia!alnosci plac6wki
Szko!a funkcjonuje prawidlowo, spotyka si(( z wielkim uznaniem ze strony spoleczenstwa Pniowa
i Paczyny, wszelkie znikome problemy rozwiqzuje na biezqco. W zwiqzku z powyzszy m nie zauwaZono
ujemnych stron dzia!alnosci plac6wki.

Gimnazju lD im. l reoy Sendler w Toszku
1. Ogoloa charakterystyka placowki.
L iczba oddzi al6w: 12
Liczba uczn i6w : 247
Liczba nauczycieli wg szczebli awansu:
stazysta - 0
kont raktowy - 3
mi anowany- 10
dyplomowany - 18
Liczba personelu pozostalego : 12
2 . Oferta pooadprogramowa placowki .
W ramach godzin do dyspozycji dyrektora kontynuowano w klasach I przedmiot praktyczny 0 nazwie
" Doskonalenie umiej((tnosci matematyczno- przyrodniczych w ramach program u G lobe" .
O d kilk u lat szkota oferuje uczniom mozliwosc udzia!u w dw6ch projektach naukowo-badawczych
z d ziedziny nauk przyrodniczych, lj . Mi((dzynarodowym Programie GLOBE oraz The Baltic Sea Project.
W mi nionym roku , podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie dziatala szkolna druZyna pilki nomej
dziewcz<\ct.
W
mInlony m
roku
(podobnie
jak
w poprzednich
101atach)
aktywn ie
wsp6tpracowano
z toszeckim szczepem harcerskim " Ignis", kt6rego cz1onkowie Sq w wi((kszosci o becnymi uczniami szkoly , jak
i jej absolwentami.
$zkola, jak co roku, oferuje uczniom merytoryczny patronat nad ich udzia!em w wielu proj eklach
i konkursach, w kt6rych osiqgaj<\c niejednokrotnie wysokie wyni ki, zwlaszcza w zakresie nauk
matematyczno- przyrodniczych, j. obcych, historii, pJastyki czy kultury fi zycznej.

zewn~trzny ch

3. DOZywieoie dzieci.
W minionym roku szkolnym z dozywiania korzysta10 srednio ok. 85 uczn i6w oraz ki lkoro nauczycieli .
Wsr6d uczni6w kilka obiad6w dz iennie finansowanych by10 ze srodk6w OPS Toszek. W sum ie w mi nionym
roku ugotowano 16547 obiady , z czego ze srodk6w OPS Toszek sfinansowano 2445 obiad6 w.
4 . Realizacja zada n z zakresu bezpieczenstwa uczoi6w.
Jak co roku szko1a realizowa1a przewidziane podstawq programowq zaj((cia dla uczn i6w klas [ w zakresie
"Edukacji dla bezpieczenstwa" . W zwiqzku w ww. zaj((ciami przeprowadzono takZe pr6bne ewakuacj e dla
wszystkich uczni6w klas L
Na
biez<\cco
egzekwowano
zasady
ze statutu szkoly oraz innych przepis6w.
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Podejmowano
dzialania
przeci wdzialajqce
paleniu
tytoniu
przez
w zakresie profilaktyki dotyczqcej przede wszystkim spoZywania alkoholu.

mlodziez,

j ak

rown iez

W zakresie bazy materialnej majqcej wplyw na bezpieczenstwo podopiecznych wykonano remont kapitalny
parkietu sali g imnastycznej oraz plytek korytarza cz«sci sportowej.

5. Realizacja programow unij nych i innych, wspoma gaj llcych proces nauczania.
Szkola od wielu lat realizuje projekty zwiqzane ze wsparciem procesu dydaktycznego, jak i wychowawczego.
Najwai:niej sze z nich to : Program GLOBE, Baltic Sea Project, Adopcja na odleglosc.
W minionym roku szkolnym wi«kszosc nauczycieli wzi«lo udzial w pierwszy m roku dzialania proj ektu
doskonalenia nauczy cieli pt. Modemizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim" w ramach
Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki, Priorytet III Wysoka jakosc systemu oswiat y, Dzialanie 3.5

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk61

6. Wyniki egzamioow .
Wyniki egzamioow gimnazjaloych 2014- por6woanie (%1
Gimnazjum
im . I. Sendler
wToszku

wojew6dztwo
sll!.skie

powiat gliwicki

kraj

J EZYK POLSKJ
69,08

7 J 62

72 09

68

HISTORIA I WOS
59.14

57.66

58,93

59

I

46

47

I

52, 11

52

I

67,96

67

I

45,3 )

46

I

56 12

54

I

45,48

39

I

MATEMATYKA
46 11

41

PRZEDMlOTY PRZYRODNICZE
51 87

5038

JEZYK ANGIELSKI  POZIOM POOSTA WOWY
69,48

7986

.lEZYK ANGrELSK I - POZIOM ROZSZERZONY
58,62

47,81
_,rnZYK NIEMLEC KJ  POZIOM PODST AWOWY

67.10

64.65
.TF;ZYK NlEMIECKI  POZIOM ROZSZERZONY

58.80

48.27

W zwiqzku z ww. wynikami szkola kontynuuje dzialania, 0 jakich byla mowa w sprawozdaniach z lat
poprzedn ich w szczeg6lnosci w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. p oza tym podj«to nast«pujqce
dzi alania dodatkowe:
Wspieranie miodziezy w ramach szko lnego system u pomocy psychologiczno- pedagogicznej .
Wprowadzenie zaj«c rewalidacyjnych w odniesieniu do uczni6w potrze bujqcych tego typ u wsparc ia.
Doroczna analiza wartosci wsp6lczy nnik6w EWD w por6wnaniu do tat poprzednich, z uwzgl«dn ien iem
poszczeg61ny ch cz«sci egzaminu gimnazjalnego.
Kontyntlowanie pracy z uczniami zdolnym , jak i tymi potrzebujqcymi pomocy w nauce w ramach 2 godzin
tygodni owo z art. 42 KN.

7. Osi~gDi~cia uczn iow.
R6Zne:
1. Dawid Kwasniok- Nagroda gt6wna
organizowany m przez ZOO w Chorzowie

w konkursie

fotograficznym

.,Ptaki

Woj ew6dztvJa SJ<\.sk iego"

2 . D awid Kwasniok - laureat og61nopolskiego konkursu fotografi cznego pt. " Elektrosmieci na dzikich
wysypi skacb " organizowanego przez Fundacj« MiLA
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3. Patrycja Krupa-laureatka

mi~dzywojewodzkiego

4. Adam Wrazidlo i Artur Kroll - laureaci

konkursu literackiego "Program Niwki 2013 "

mi~dzywojewodzkiego

konkurs u fil mowego " Program N iwki 2013 "

5. I miejsce Darii Kotyrby- Powiatowy konkurs plastyczny pt. "Strazak Przysztosci"
6. Katarzyna Kulik - wyr6Znienie w ogolnopolskim konkursie "Wspomnienie z wakacji"
7. Jakub Krzykawski- finalista diecezjalnego konkursu

0

Janie Pawle I1

8. Patrycja K rupa- 2. miejsce w wojewodzkim konkursie literackim organizowanym przez SIl\.skie Centrum
Wolnosci i Solidarnosci pt. "Solidamosc na Gomym Sll\.sku"
9. Karolina Wycisk- 11 miejsce w powiatowym konkursie piosenki niemieckiej
10. A nna Rzeiniczek- II miejsce w powiatowym konkursie

pi~knego

czytania w j. niemieckim

Sportowe:
1. Awans do II etapu turnieju pitki noznej

0

Puchar Premiera Donalda Tuska,

2. II miejsce druZyny na Olimpiadzie Lekkoatletycznej w Pyskowicach,
3. III miejsce Dominika Guzdka w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Zycia PCK,
4. 11l miejsce druZyny dziewczqt w powiatowych zawodach w pike noznej,
5. III miejsce druZyny chtopcow w powiatowych zawodach pilki siatkowej,
6. III miejsce dziewczqt w powiatowych zawodach pitki siatkowej ,
7. III miejsce druZyny dziewczqt w powiatowych zawodach w tenisie

sto~o wym,

8. III miejsce druZyny chtopcow w powiatowych zawodach w tenisie stolowym,
9. II miejsce w powiatowych zawodach w badmintonie - chtopcy,
10. II miejsce w powiatowych zawodach w badmintonie -

dziewcz~ta ,

11 . III mi ejsce w powiatowych zawodach - pilka koszykowa chlopcow,
12. III m iejsce w rejonowych zawodach w LA- chlopcy i dziewcz~ta ,
13. JlI miejsce w rejonowych zawodach w sztafecie 4xlOOm chto pcow.

8. Sredoia Hose uczni6w

W

oddzialach.

W rokll szkolnym 201312014 do szkoty
ucznial od dzial.

ucz~szczalo

247 uczniow w 12 oddziatach, co daje srednil\. : 20,6

9. Wyposazenie plac6wkj , remonty- inwcstycje.
Szkota wyposazona jest w podstawowe pomoce naukowe niezb~d ne do prowadzenia zaj~c
z mlodziezq. Posiadamy takZe dwie pracownie informatyczne pozys kane w latach 2007-2008 z EFS. Pracownie
wym agajqj uz obecnie znaczqcych nakladow modernizacyjnych. Szkola dysponuje kilkoma ko mpletami sprz((tu
RTV (telew izor + odtwarzacz DVD lub magnetowid VHS). W szkole znajduje si~ takZe Intemetowe Centrum
lnformacji Muitimedialnej - tzw. lCIM pozyskany takze z EFS (rok 2006).
W szkoJe od lat dziala biblioteka posiadajqca podstawowy ksi~gozbior. W sklad ks i ~goz bi oru wchodzq takte
nowoczesne pozycje multimedialne na nosnikach elektronicznych, takie jak film y CD, DVD i inne.
W ostatnich 4 latach szkota pozyskaJa wiele cennych pomocy do prowadzenia zaj~c pozalekcyjnych
z mlodziezq. Srodki pochodzity z fundllszy UE - PO KL w ramach projektu "Dobry start- dobra przysztosc
wyrownywanie szans edukacyjnych dzieci i mtodzieZy Gm iny Toszek" .
W min ionym
z mlodziezq.

roku

zakupiono

takZe

zestaw

tablicy

interaktywnej

obecnie

nj ezb~dny

do

pracy

W poprzednim roku szkolnym nasza plac6wka wzi~ta udzi al w programie edukacyjnym pt. "Jasna szkota
prosta sprawa", kt6ry odbywat si~ we wspolpracy z firmq Philips. W programie ty m szkota uzyskata nagrod((
w postaci wyposazenia oswietieniowego do 10 sal lekcyjnych, kt6rego montaz nastqpiJ w minione wakacje
letnie.
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W mi nionym roku szkolnym przeprowadzono

nast~pujqce

prace remontowe:

Remont parkietu sali gimnastycznej ,
Remont ptytek na korytarzu

cz~sci

sportowej .

Wspom nianajuz wymiana oswietlenia w 10 salach lekcyjnych .
10. Efekty ksztatcenia.
Uczniowie klasyfikowani:
97,60% - 1 p6trocze
98,39 % - II p6lrocze
Uczniow ie z ocenami niedostatecznymi w I p6troczu:
ponad 75% uczni6w bez ocen ndst
ok. 8 % uczni6w z 1 ocenq ndst
ok. 8 % uczni 6w z 2 ocenami ndst
ok. 5% L1czni6w z 3 i
Uczniowie

Z

wi~cej

ocenami ndst

ocenami niedostatecznymi w II p6troczu :

ok 95% uczni6w bez ocen ndst
ok. 1% uczni6w z I ocenq ndst
ok. 4% uczni6w z 3 i wi~cej ocenami ndst
Uczniowie z ocenami nagannym i z zachowania:
w I p6troczu - 8%
w

n p6troczu ok. 4 %

Liczba wystawionych ocen nagannych z zachowania:
w I p6troczu - 20
w II p61roczu - 11
Sred nia frekwencji i srednia ocen og6lem:
wI p6troczu frekwencja 91,7% i srednia ocen 3,46
w 11 p61roczu frekwencja 90,08% i srednia ocen 3,62
II. Doskonalenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje.
Szkolenia czlonk6w Rady Pedagogicznej podporzqdkowane byly planowi okrdlonem u w Ramowym Planie
Wspomagan ia,
kt6ry
zostal
opracowany
na
uZytek
udzi aJu
w proj kcie POKL pt. "Modernizacja systemu dos konalenia nauczycieli w pow iecie gliwickim"
Uczestnictwo szerokiego grona nauczycieli w gamie szkolen organizowanych przez Gli wicki Osrodek
Metodyczny .
Indywidualne studia i kursy wg. potrzeb nauczycieli.

12. Ujemne strony, jakie pojawity sif w dziala niu szkoly odpowiadajll problemom z lat poprzednicb ,
a wife:
Wciqz niska motywacja uczni6w do nauki- wysoki wskainik uczni6w nie znajdujqcych w domu rodzinny m
wlaSc iwych wzorc6w motywujqcych do pOdejmowania wi~kszego wysi lku edukacyjnego.
Jak zawsze niska frekwencja rodzic6w na zebraniach klasowych i konsultacjach , a w i~c utrudn iony kontakt
z domem
rodzinnym
uczni6w,
zwlaszcza
tych
majqcych
trudnosci
w nauce.
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Brak srodk6w finansowych na remont boiska szkolnego - pomimo decyzji nakazowej Pow iatowej Stacj i
Sanitarno- Epidemiologicznej w Gliwicach.
Kontynuacja praktyki wliczanie dochod6w z wynajmu pomieszczen szkoty w plan budzetowy szkoty.
Niewy wi ~wanie si~ organu prowadz<tcego z terminowego przesytania dokument6w niezb~d nych do
rytmicznej i zgodnej z prawem dzialainosci szkoty, tj . projektu organizacyjnego, aneks6w do projektu
organi zacyjnego.

Struktura podziatu kompetencji dot. administracji na linii organ prowadzqcy- szkola nie sprzyja przej rzystosci
kompetencji.

Publiczne Przedszkole w Toszku
I . Ogolna cbarakterystyka plac6wki:

PlIbliczne Przedszkole miesci

si~

W roku szkolnym 2013 /2014 do

w Toszku przy ul. Dworcowej 21 .
pi~ciu

oddzial6w

lIcz~szczaIo

W
plac6wce
zatrudnionych
byto
13 nauczycieli
I dyplomowany, ) stai:ysta) oraz 11 pracownik6w obslugi.

113 wychowank6w.
(1

kontraktowy ,

10 mianowanych,

Placowka posiada:
- 5 sal, 1 szatni~ , gabinet dyrektora, 1 sypialnie, gabinet logopedy z bibliotekct, mal<t
zmy walni~, 2 lazienki, kotlownili!.

sal~

sekretariat, kuchnili!,

W roku szkolnym 2013/2014 zakupiono:
- wiei:a " Philips"

- 397,00 ztotych

- radiomagnetofo n Philips

- 239,00 zlotych

- przescieradla na lezaki dla dzieci szt. 10

- 165,00 zlotych

- stoly prostokqtne dla dzieci szt.2

- 510,00 zlotych

- krzesla do kuchni

- 600,24 zlotych

- program komputerowy Intendent

- 865,00 zlotych

- tablica korkowa

- J29,92 zlotych

- Microsoft Office 2013 --licencja

- 287,82 zlotych

- kllbki Disney d la dzieci -25szt.

- 174,75 zlotych

-

r~czn ik i

dla dzieci

- 408,00 zlotych

- naswietlacz do jaj

- 1070,00 zlotych

- 1ampa owadob6jcza

- 136,53 zlotych

- doposai:enie kuchni

- 447,94 zlotych

- pomoce dydaktyczne dla dzieci

- 1415,07 zlotych

- tuner DVB

- 181,0 I ztotych

- pompa do pieca CO

- 2779,06 zlotych

- pozostate doposazenie plac6wki

- 1065,38 zlotych

2. Ojerta ponadprogramo wa placowki.
Zaj~cia, kt6re prowadzimy w naszym przedszkolu przy pomocy zabawy i nauki wszechstronnie wspieraje..
rozw6j dziecka na wielu pIaszczyznach. Placowka oferuje zajli!cia dodatkowe organizowane na wniosek
rodzic6w (jli!zyk niemiecki, j . angielski, religia).

Przedszkole prowadzi sta!<t wsp6 l prac~ z: Klubem Ekolog icznym "Gaj a" i bralo udzia! w kampaniach
eko logicznych: " Swi~to Drzewa" (wsp6!praca z fundacjq Nasza Ziem ia), akcja spoleczna, ,Dzien Sionca",
"Dzien Wody", "Sprzqtanie Swiata" m ili!dzynarodowa akcja polqczona z segregacjq smieci.
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Bierzemy r6wniez udzial w akcjach i programach:
" Kubusiowi Przyjaciele Natu ry", Przedszkolny Kqcik wymiany Ksiqzek" - akcja ksiqzka dl a przedszkolaka
- projekt organizowany przez Centrum Edukacyjne "Blizej Przedszkola", "Cala Polska czyta dzieciom" oraz
uczestniczymy w Projekcie edukacyj nym pt: "Bezpieczne wakacje" - w ramach real izacj i programu
"Bezp ieczne przedszkole", Akademia Aquafresh .
Organizujemy r6wniez dla dzieci i ich rodzic6w: " Andrzejkowe wr6zby', "Dzien Owoc6w i Warzyw",
"Miydzynarodowy Dzien Pluszowego Misia"; "Herbaciany dzien", "Marchewkowy dzien", "Mikotaj
w przedszkol u"; " Dzien ksiqzkowego Misia", " Dzien Przedszkolaka", "Pasowanie na Przedszkolaka"
z udzialem rodzic6w, "Dz ien Babci i Dziadka", , "Dzien dziecka", , Bal Karnawa}owy", "Przywitan ie wiosny
z Marzannq", ,,zielona Noc", "Kiermasz kaltek swiqtecznych".
Rozwijajqc aktywizacjy spolecznq dzieci przedszkole bierze udzial w akcjach i proj ektach :
- "G6ra Grosza",
- " Komputery za tonery",
- .,zbieramy nakrytki-Wkryc siy w pomaganie",
- "Zbi6rka baterii",
W ramach realizacji Og61nopolskiego programu "Bezpieczne Przedszkole" zorganizowano akcjy ,)estem
bezpieczny w foteliku" z udzialem policji z Pyskowic.
Plac6wka jest partnerem "Stowarzyszenia Rodzic6w na Rzecz Pomocy Szkolom - Przyjazna Szkola",
uczestniczy w akcji 1% dla mojej szkoly "G6ra Grosza", "Og6lnopolski program Ed ukacji Zd rowotnej dla
Przedszkolak6w" .
Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczenstwa dzieci - organizacja warsztat6w dJa dzieci pt: " Mali
ratownicy" - spotkanie z ratownikiem medycznym.
Szkolenie dla rodzic6w - "Udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej".
Przedszkole tworzyw warunki do osia.gania przez wychowank6w sukcesu poprzez stym ulowanie ich
zdolnosci - organizacja k61ka plastycznego pt: "Wesoly pydzelek".
Przedszko le organizuje wyci eczki i wyjazdy do
w Zbroslawicach oraz do "Palmiami" w Gliwicach.

kina, Rodzinnego Centrum

Rozry ki "Alele"

Odbywajq siy cyklicznie przedstawienia teatralne z udzia!em Zywego aktora oraz lalek kukiel kow ch
w wykonaniu aktor6w z zewnqtrz.
Organizowane SC\. "Jaselka" dla rodzic6w oraz prezentowane Sq one w srodowisku lokalnym.
DUZym atutem plac6wki Sq organizowane corocznie " Dn i Rodziny" .
Wychowankowie przedszkola biorq czynny udzial w gminnych, miydzygminnyc h, og61nopolskich
i miyd zynarodowych konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki polskiej i niemieck iej . Plac6wka byla
organizatorem miydzygminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej ,,zdrowie na talerzu" pod patronatem
Starosty Powiatu Gliwickiego oraz BUlTnistrza miasta Toszek - promowanie plac6wki w srodowisku oraz
prezentacja umiejytnosci dzieci.
Udzial rodzic6w wraz z dziecmi w konkursie literackim "Wybieram zdrowie nie pa l~". Prezentacja
mll ltimedialna i warsztaty plastyczne dla rodzic6w w ramach realizacji programu "Czyste powietrze wok61
nas", Profilaktyczny Program Rozwi<tzywania Problem6w AlkohoJowycl i Przeci wdzialani a Narkomani i pt:
"Cukierki" - przedstawienie dla dzieci 0 charakterze omawianych trudnych sytuacji organizowane przez
Osrodek Pomocy Spolecznej w Toszku. Gminny Przeglqd Artystyczny - zesp61 wokalny "Dinusie" . Jak co
roku wspMpracujemy ze Szkolq Podstawow<t, Gimnazjum , z Przedszkolami z Pyskowic, Kotulina, Kie lczy ,
Centrum Kultury " Zamek" w Toszku, PoradniC\. Psychologiczno-Pedagogiczn'l, higienistkq szkoln<t, Policjq
w Pyskow icach oraz Osrodkiem Pomocy Spotecznej w Toszkll, Straz POZama w Toszku oraz z Referatem
Obrony Cywilnej w Toszku.
W naszej Plac6wce organizujemy coroczny kiermasz ksiq.zek z ksiygami "Taniej ksiq.zki" Tuliszk6w.
Na state przedszkole wsp6lpracuje z miastem partnerskim Hohenau. DZiyki tej wspolpracy dzieci
Publicznego Przedszkola w Toszku otrzymaly paczki swiqteczne.
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3. Dotywiaflie dzieci.
W przedszkolu organizowane jest pdne WYZywi enie wychowank6w- 3 posilki dzienni e,
113 dzieci w tym 9 dzieci oplacane przez Osrodek Pomocy Spo1ecznej.
Cena posilk6w oferowanych przez

plac6wk~

Z

kt6rego korzysta

wynosi 4,00 zlotych dziennie.

4. Dzialalltosc opiekunczo - wycllOwawcza.
Ozialalnosc opiekunczo wychowawcza w przedszkolu zapewnia nie tylko realizacj~ wszystkich zadan
zawartych w podstawie programowej , ale przede wszystkim zapewn ia dzieciom podmiotowe traktowanie i petni
fu nkcje opiekuncze, wychowawcze i ksztafc'lCe - maj'lce na celu wspomaganie wszechstronnem u rozwojowi
przedszko lak6w zgodnego z ich potrzebami, mozliwosciami i zainteresowaniami.
Zapewnien ie bezpieczenstwa fi zycznego i psychicznego, organizacj~ procesu ksztatcenia, ktorego celem jest
wszechstronny i harmonij ny rozw6j wychowanka, przygotowanie dziecka do nauki w szkole, diagnozowanie
gotowosci szkolnej dziecka 5-6 lelniego, indywidualizacje procesu dydaktycznego, zaspokajanie potrzeb
ruchowych dzieci.
Rozwijanie zainteresowan i zdolnosci jest bardzo istotne w wa.znym okresie przedszkolnym lecz !lie mniej
istotne jest wsp61praca ze srodowiskiem rodzinnym dziecka, spoleczno - przyrodniczym oraz okazywani e
dziecku pomocy za ka.zdym razem kiedy zauwaZymy, ze jest ona potrzebna i konieczna. Wczesna interwencja
nauczyciela, specjalisty, reaIizowana w formie zaj~c kompensacyjno - korekcyjnych, rewali dacyj nych oraz we
wsp61pracy
z rodzicami
i Poradni 'l Psychologiczno - Pedagogiczn'l pozwala dziecku na zniwelowanie lub calkowite usuni ~cie trudnosci ,
kt6re przeszkadzary mu w osiqgni~ciu kolejnego etapu edukacyjnego.
Ozialalnosc opiekunczo-wychowawcza wyraza si~ w r6znych formach pracy z dziecmi takich jak: zabawa,
tematyczne, kontakty okolicznosciowe, czynnosci samoobslugowe. Kazda z tych form stwarza sytuacje.
w kt6rych opieka nad dzieckiem l'lczy si~ z wychowaniem i nauczaniem. Poprzez reali zacj~ program6w
przedszko le tworzy warunki do osiqgania okreslonych cel6w. Program Wychowania Przed zkol nego pt:
"Bezpieczne przedszkole" , Przedszkolnego Programu Adaptacyjnego dla dzieci 3-1etnich, Programu
Wychowawczego Publicznego Przedszkola w Toszku, czy Profil aktycznego Programu pt: "Bezpieczne
Przedszkole" dzieci realizuj'l r6zne tresci w spos6b zabawowo-zadaniowy, aktywizuj1tcy. Realizuj'lc roczny
plan pracy ,,2drowy i Bezpieczny przedszkolak" przedszkole rozwija u dzieci swiadomosc w zakresie ed ukacji
zdrowotnej . Uczq si~ okreSlonych pozytywnych zachowan dostosowanych do ich wieku rozwojowego
i mozliwosci , maj'lcych na celu prawidlowe funkcjonowanie w grupie r6wiesniczej w naj blitszym srodowi sku
spoleczno - przyrodniczym , a wyrobione u dzieci nawyki zaprocentuj'l w dorosrym Zyc iu dzisiejszych
przedszkolak6w.
zaj~cia

Podej mowane przez wszystkich pracownik6w naszego przedszkola dzialani a maj'l na celu:
- tworzenie warunk6w daj'lcych mozliwosc rozwoju kazdego dziecka sprzyjaj'lcych rozwijaniu
kreaty wnosci dziecka w r6znych plaszczyznach jego aktywnosci,
- poszukiwan ie efektywniejszych metod form wsp61prac z rodzicami w r6,inych obszarach.

5. Realizacja doskollalel1ia zawodowego.
W placowce funkcjonuje system wewn~trznego doskonalenia nauczycie li prowadzony przez lidera WON.
Kadra pedagogiczna bierze udzial w szkoleniach , warsztatach, kursach i kon ferencjach organ izowanych przez:
Osrodki Metodyczno - Edukacyjne: "Metis", ",WSiP" - Na dobry start w przygotowaniach do szko/y,
"Internet Comminity - szkolenie z zakresu danych osobowych", ,.Czyste powietrze wok6l nas - Powiatowa
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna" oraz WON " Wewn~trzne Ooskonalenie Nauczyciel i", kt6re pomagaj q
wzbogacic warsztat pracy z wychowankiem. Nauczyciele korzystaj'l z doradztwa metodycznego prowadzonego
przez Gliwicki Osrodek Metodyczny .

6. RealiZllcja zadati z zakresu hezpieczenstwa wychowal1kow.
Baza przedszkola:
- dostosowane do potrzeb rozwojowych i bezpieczenstwa dzieci pomieszczenia i sale,
- wyposa.zenie sal w odpowiednie meble,

sprz~ty,
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-

zaj~cja

i zabawy wplywaja..ce na harmonijny rozw6j dziecka,

- dzieci podczas pobytu w przedszkolu ucza.. si~ bezpiecznych zachowan,
- stala opieka nad dziecmi,
- wszyscy pracownicy znaja.. i stosuja.. przepisy BHP obowiqzuja..ce w plac6wce.
W przedszkolu funkcjonuja.. procedury i reguJaminy dotycza..ce bezpieczenstwa.
Dzieci maja.. swobodny dost~p do zabawek i pomocy dla nich przeznaczonych . Przedszkole dyspon uje
zapleczem umozliwiaja..cym organizacj~ zaj~c na swiezym powietrzu. Po kaZdorazowej przerwie w zaj ~ciach,
druzszej niz dwa tygodnie dokonano przegla..du budynku i otoczenia.
7.. Ujemlle strol1Y dzialabwsci p/acowki.
Bardzo zly stan ogrodzenia wok61 pJac6wki (wskazane na corocznym przegJa..dzie budowl anym obi ektu) oraz
brak srodk6w finansowych na jego modernizacj~.
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