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Sprawozdanie z planu pracy Szkoły Podstawowej z O. I. nr 1 im. K. Miarki 
w Lędzinach za rok szkolny 2007/2008 

 
Sprawozdanie i ewaluacja pracy z uczniem zdolnym 
 
l.p. Rodzaj 

zajęć 
 

Prowadzący Ilość 
uczestni

ków 
frekwen
cja 

Ilość 
przeprowadzonych 
zajęć 

Uzyskane efekty, sukcesy, inne uwagi 

1 Kółko 
regionalne 
 

p. Barbara 
Achtelik 

10 
 

93% 40 Zajęcia prowadzone wspólnie z panią 
BoŜeną Smudą  

2 Kółko 
regionalne 
 

p. BoŜena 
Smuda 

21 
 

93 % 43 I miejsce w powiatowym konkursie 
”Wyzwolenie z przeciętności”- 
R.Lipiński,II miejsce w konkursie 
„Wielkanocna pisanka” - M. Warcaba, IV 
miejsce w powiatowym konkursie 
recytatorskim – E. Chrobok. 
 

3 Dzieci 
Maryi  
 

p. Małgorzata 
Syrzysko 

25 
 

90 % 36 Rozbudzanie wraŜliwości na potrzeby 
ludzkie. Pogłębianie wiedzy religijnej. 

4 Kółko 
matematycz
ne  
  

p. Beata 
Trzcinska 

7 
 

60 % 23 Udział uczniów w konkursach 
matematycznych 

5 Mat-Fan-
Club  
 

p. Zyta Barcik 15 
 

81 % 26 Udział 9 uczniów w konkursie 
„Matematyczny kangur”. Podnoszenie 
zainteresowań matematyczno-techn. 

6 Kółko 
artystyczne  
 

p. Urszula Lech 10 
 

60 % 33 Udział w konkursach plastycznych – 
wyróŜnienia 

7 Kółko 
komputero
we  
  

p. Anna Truty 7 
 

75 % 27 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań 
informatyką, I miejsce w wojewódzkim 
konkursie  
„Z komputerem  na Ty” – Maria Szostek   

8 Kółko 
gimnastyki 
korekcyjnej  
 

p. Edyta 
Kaczmarczyk 

10 41 % 15 Przekazanie indywidualnych ćwiczeń 
korekcyjnych i wiedzy z zakresu 
profilaktyki wad postawy 

9 SKS 
  

p. Mirosław 
Wowro 

20 
 

87 % 28 II miejsce w zawodach powiatowych w 
piłce ręcznej, noŜnej i koszykówce 

10 UKS 
„Orka”  
 

p. Sebastian 
Wala 

40 
 

90 % 200  Mistrzostwa Śląska, mistrzostwa Polski, 
zawody rejonowe i państwowe 

11 Kółko 
teatralne  
 

p. Gabriela 
Malina 

12 
 

75 % 26 Przygotowanie inscenizacji „Mały ksiąŜę”, 
akademii na „Dzień Patrona Szkoły” 

12 Kółko 
literackie  
 

p. Gabriela 
Malina 
 

7 70 % 10 Poszerzanie i doskonalenie umiejętności 
literackich 

13 Kółko 
kulturozna
wcze  
 

p. Mirella 
Czaplińska 
Lucyna Matyja 

16 58 % 22 Uzyskanie tytułu „Uczeń z klasą” za 
przedstawienie „Dajemy dzieciom wiersze” 

14 SKE 
„Eurofani”  

p. Barbara Kus 
 

6 88 % 17 Rozszerzanie idei integracji, współpraca w 
realizacji programu Socrates 
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15 Kółko 

informatycz
ne  
 

p. Paweł 
Manthey 
 

10 76 % 24 Udział uczniów w konkursie   
„Z komputerem na Ty” 

16 Kółko 
historyczne  

p. Krzysztof 
Kupczyk 
 

7 76 % 27 Kształtowanie postaw patriotycznych, 
poznanie własnych korzeni, poczucie 
odpowiedzialności i umiłowanie małej i 
duŜej ojczyzny 
 
 

17 Kółko 
modelarskie 
  

p. Krzysztof 
Kupczyk 
 

5 84 % 33 Umiejętności planowania oraz organizacji 
pracy, wypracowanie cierpliwości oraz 
umiejętności manualnych 

18 Kółko 
garncarskie  

p. Agnieszka 
Czerniak 
 

10 95 % 10 Sprawozdanie z pierwszego semestru 

19 Kółko 
robótek 
ręcznych  
 

p. Lucyna 
Matyja 

20 23 % 33 Prezentacja prac na kiermaszu świątecznym  
 

20 Kółko 
przyrodnicze  
 

p. Czesława 
Łukaszek 
 

24 84 % 27 Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko. Zbiórka darów rzeczowych 
dla zwierząt w schronisku. Akcja „Posadź 
swoje drzewko”. Udział w konkursach  
przyr. 
 

21 Zespół 
muzyczny  
„Viktoria”  

p. Piotr Musioł, 
p. Krystyna 
Chrobok 

30 85 % 28 Udział uczniów w apelu „11 listopada”. 
„Jasełka”, z okazji „Dnia Dziecka”, 
poŜegnanie szóstoklasistów, „Bal dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
Ogółem w zajęciach pozalekcyjnych wzięło udział 302 uczniów.  
Zostało przeprowadzonych 688 zajęć.  
 
 
Sprawozdanie z realizacji programu Socrates – Comenius  

 
BieŜący rok był trzecim a zarazem ostatnim rokiem uczestniczenia w projekcie 

w ramach programu Socrates-Comenius. Projekt dotyczył wartości moralnych i nosił nazwę 
„Skarb ukryty w Tobie”. W przedsięwzięciu brały udział szkoły podejmując zaplanowane 
wcześniej działania i tworząc tzw. produkty końcowe. Realizacja projektu w naszej szkole 
przebiegała bardzo sprawnie i owocowała w wiele przedsięwzięć i produktów końcowych 
dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu i poświęceniu grupy nauczycieli naleŜących do Szkolnego 
Zespołu Socrates oraz dzięki wsparciu dyrekcji. 
W II semestrze bieŜącego roku szkolnego odbyła się ostatnia wizyta robocza w Hiszpanii, 
w której wzięło udział 6 nauczycieli z naszej szkoły. Projekt był na bieŜąco ewaluowany  
i promowany w prasie oraz na szkolnej stronie internetowej. 
Produkty stworzone w III roku projektu: 
• plakaty na temat praw dzieci i przyjaźni 
• ksiąŜka kucharska w formie bilingualnej 
• ksiąŜka przyjaźni  
• kartki świąteczne 
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• uroczystość podsumowująca projekt 
• wystawa produktów 
• ulotki informacyjne dla gości 
• kronika 
• kalendarz 
•  

Wnioski: 
Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane. Projekt odniósł wielki 
sukces i był nieodłączną częścią Ŝycia szkolnego przez ostatnie lata. Wszyscy uczestnicy 
projektu wynieśli z niego bogate doświadczenie.  
Do najwaŜniejszych zalet projektu zaliczyć naleŜy podnoszenie jakości kształcenia, 
pogłębianie świadomości własnej odrębności regionalnej, narodowej, ale równieŜ 
przynaleŜności do rodziny europejskiej, wzrost motywacji uczniów i nauczycieli do nauki 
języków obcych, wzrost kompetencji językowych uczestników, nabycie i wymiana cennych 
doświadczeń, moŜliwość porównania szkół ze sobą, zmiana stereotypowych wyobraŜeń  
o partnerach i samym sobie, promowanie wprowadzania zastosowań nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej oraz integracja uczniów 
mających specjalne potrzeby edukacyjne. 
 
Sprawozdanie z realizacji projektu „Uczeń z klasą” 

 
W naszej szkole w projekcie wzięły udział 2 zespoły. Działały one w ramach projektu 

artystycznego „Jestem twórcą”.  
− I zespół – projekt „Starsi młodszym – dajemy dzieciom wiersze” 

Opiekunem była p. Mirella Czaplińska oraz Lucyna Matyja. Wzięło w nim udział dwoje 
dzieci z klasy 6a odpowiedzialnych za przygotowanie inscenizacji dla młodszych kolegów. 

− II zespół – „Przygotowujemy Jasełka” 
Opiekunem była siostra M. Syrzysko. Czworo uczniów z klasy 6b było odpowiedzialnych za 
przygotowanie prezentacji Jasełek. 
Na zakończenie uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś szkoła 
certyfikat „Uczniowie z klasą”.   
 
 
Podsumowanie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2007/2008 i porównanie z rokiem 

2006/2007 
 
 2007/2008 Bł. 

Karolina 
2006/2007 Bł. 

Karolina 
Liczba uczniów w szkole 425 3 480 3 
Klasyfikowanych 425 3 480 3 
Promowanych 424  480  
WydłuŜenie etapu kształcenia 1 3 0 3 
Absolwentów kl. VI 94  89  
Kończących szkołę z wyróŜnieniem 25  28  
Średnia ocen w szkole 4,33  4,23  
Średnia frekwencja 91,5  90,96  
Z wydłuŜonym etapem kształcenia 1 2 0 2 
Wynik sprawdzianu zewnętrznego w 
przedziale staninowym 

średni  

 

wyŜej 
średni 
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Analiza świadectw z wyróŜnieniem: 
 
W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach 
świadectwo z wyróŜnieniem otrzymuje uczeń kl. IV – VI, który uzyskał średnią ocen, co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.  
W roku szkolnym 2007/2008 świadectwo otrzymało 232 uczniów z klas IV – VI z czego 
świadectwo z wyróŜnieniem 87 uczniów (co stanowi 38% wszystkich uczniów kl. IV – VI). 
 
 
Podsumowanie konkursów 
 
 Konkursy szkolne 

W roku szkolnym 2007/2008 odbyło się 27 konkursów szkolnych.  
 Konkursy zewnętrzne 
Konkursów zewnętrznych na rok szkolny 2007/2008 zaplanowano 9, z których nie 

udało się zrealizować 2. Jednak uczniowie naszej szkoły brali udział w 24.  
 
 Podsumowanie zawodów sportowych 

 
Uczniowie wzięli udział w 2 sportowych imprezach szkolnych i 17 międzyszkolnych 

zawodach sportowych. 
 
 
 Podsumowanie imprez szkolnych i akcji charytatywnych 
 
Zorganizowano 30 imprez szkolnych. 
 
Nauczyciele i uczniowie włączyli się do 6 akcji charytatywnych. 
 
 
 Podsumowanie wycieczek szkolnych i imprez kulturalnych w tym „zielonej szkoły” 
 

W roku szkolnym 2007/2008 zorganizowano 21 wycieczek, w tym 19 jednodniowych, 
 1 – trzydniową i 1 – dwudniową. W pierwszym semestrze przeprowadzono 9 wycieczek, 
a w drugim – 12. Były to wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, na zajęcia dydaktyczne 
i warsztaty regionalne. Klasy trzecie uczestniczyły w „ Zielonej szkole” w Międzywodziu.  
 
 
 


