
 

Sprawozdanie z planu pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1  

w Lędzinach w roku szkolnym 2011/2012 

 

 

Analiza świadectw z wyróżnieniem: 

 

Procentowy wykaz świadectw z wyróżnieniem w roku szkolnym 2011/2012 

i porównanie z rokiem poprzednim. 

 

  

Rok szkolny 2010/2011 

 

 

Rok szkolny 2011/2012 

 

porównanie 

klasy L. uczniów  Ucz z wyr % z wyr L. uczniów  Ucz z wyr % z wyr  

IV 72 26 36% 66 25 38% + 2 % 

V 49 14 29% 76 25 33% + 4% 

VI 67 22 33% 50 18 36% + 3% 

 

Analiza wstępna wyników  „Sprawdzianu Kompetencji w kl. VI”  w dniu 03.04.2012   

 

Średni wynik uczniów naszej szkoły jest niższy o 0,23 pkt. od średniego wyniku  

w kraju. Wyniki szkoły w standardach, rozumowanie, korzystanie z informacji, wiedza  

w praktyce są wyższe niż wynik średni w kraju. W standardzie pisanie i czytanie 

osiągnęliśmy wynik średni niższy niż wynik dla kraju. Szczegółowa analiza wyników klas 

znajduje się w poniższych tabelach. 

 

Wyniki szkoły 

Średni wynik szkoły w  skali staninowej średnich wyników szkół znajduje się na 

poziomie staninu 5 – wynik wyżej średni 

 

Umiejętność 

(obszar standardów 

wymagań 

egzaminacyjnych) 

Wynik 

Średnia ilość punktów 

różnica 

w stosunku 

do kraju 

różnica 

w stosunku 

województ

wa 

 max kraj Woj. powiat szkoła   

czytanie 10 6,25 6,29 - 6,08 -0,17 -0,21 

pisanie 10 5,88 5,81 - 5,33 -0,55 -0,48 

rozumowanie 8 4,11 4,05 - 4,29 +0,18 +0,24 

korzystanie z informacji 4 2,79 2,81 - 2,84 +0,05 +0,03 

wykorzystanie wiedzy w 

praktyce 

8 3,72 3,6 - 3,98 +0,26 +0,38 

Cały test 40 22,75 22,56 22,84 22,52 -0,23 -0,32 

 



 

 

Programy własne, ministerialne, programy unijne realizowane  

w roku szkolnym 2011/2012 

 

- „Odkrywam, przeżywam, tworzę”. 

Program własny „Odkrywam, przeżywam, tworzę - twórcza aktywność dzieci w klasie 

szkolnej inspirowana wybranymi technikami Celestyna Freineta” został stworzony w oparciu 

o podstawę programową. Realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 w klasie IIIc. 

Założone w roku szkolnym cele i zadania zostały w pełni osiągnięte. Uczniowie rozwijali 

postawę badawczą i poszukującą. Temu celowi służyły projekty i freinetowskie techniki 

pracy: „doświadczeń poszukujących”, zdobywania sprawności, zajęcia oparte na fiszkach 

poszukujących, wprowadzono różne formy teatralne, swobodną ekspresję artystyczną. 

Uczniowie z zaangażowaniem podejmowali coraz to nowe trudniejsze zadania. Dążyli do 

samodoskonalenia, byli pracowici i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  

 

-,, Bawimy się muzyką”. 

Program muzyczny,, Bawimy się muzyką” był realizowany od klasy pierwszej do 

trzeciej w roku szkolnym 2009/2012 w wymiarze czterech godzin w miesiącu. Jego celem 

było rozwijanie i pogłębianie muzycznych zainteresowań i zdolności uczniów. Uczniowie 

chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli na nich bardzo aktywni i podejmowali wszelkie 

działania zaproponowane przez nauczyciela. Najwięcej radości przynosiły im wszelkie 

improwizacje do muzyki i gra na instrumentach. Nauczyciel prowadził kronikę zajęć, w której 

umieścił zdjęcia z zajęć, występów i warsztatów. Rodzice pozytywnie wypowiadali się na 

temat występów uczniów, podczas których mogli ocenić realizację celów programu.  

 

-,, Zabawa w teatr”. 

W roku szkolnym 2011/2012 klasa 3a pracowała trzeci rok w oparciu o program 

nauczania pod hasłem „Zabawa w teatr”. Głównym jego celem było przygotowanie dziecka 

do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do odbioru dzieł literackich i form teatralnych, 

 a także rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych i zainteresowań. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Zawierały elementy: edukacji polonistycznej  

w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych, edukacji 

plastycznej w zakresie wykonywania potrzebnych rekwizytów oraz edukacji społecznej, 

muzycznej i zajęć komputerowych. 

Program „Zabawa w teatr” spełnił oczekiwane efekty, cel został osiągnięty, 

proponowane metody i formy aktywności okazały się skuteczne. 

Wdrożenie programu „Zabawa w teatr” przybliżyło dziecku świat teatru, tak by 

wiedziało jak można właściwie wykorzystać w pracy, nauce, zabawie, realizacji własnego 

hobby swoją aktywność twórczą. Wiedza ta przyczyni się w przyszłości do łatwiejszego 

funkcjonowania ucznia w życiu kulturalnym. 

 

-„5 porcji warzyw, owoców lub soku.” 

„5 porcji warzyw, owoców lub soku” to program, którego podstawowym celem było 

kreowanie zdrowych nawyków żywieniowych, poprzez regularne spożywanie pięciu porcji 

warzyw, owoców lub soków. Zorganizowano niecodzienne zajęcia dzięki, którym znacząco 

podniesiono świadomość najmłodszych uczniów oraz z ich najbliższego otoczenia w kwestii 

zalet włączenia do każdego posiłku warzyw, owoców lub soku. 

 

- „Owoce w szkole.” 



Europejski program „Owoce w szkole” dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej 

przeznaczony był dla uczniów z klas młodszych (1-3). W ramach tego programu Agencja 

Rynku Rolnego dostarczała do naszej szkoły owoce, warzywa oraz soki. Akcja „Owoce  

w szkole trwała od października 2011r. do 11 czerwca 2012r. Wzięło w niej udział 213 

uczniów z klas 1-3, którzy 1 raz w tygodniu w I półroczu przez 18 dni, a w II półroczu przez 

24 dni (razem przez 44 dni w roku szkolnym) spożywali mieszane porcje owoców, warzyw 

lub soku. Zawsze do owocu: jabłka lub gruszki dodawane były zamiennie warzywa: 

marchew, rzodkiewka, papryka lub sok wieloowocowy. W I półroczu wydano 3.841 porcji,  

a w II półroczu 4.268 porcji czyli razem 8.109 mieszanych porcji.  Zestawienie ilości dostaw 

porcji owoców i warzyw. 

 

-„Szklanka mleka”. 

„Szklanka mleka” tego programu Agencja Rynku Rolnego. Dostarczała ona do naszej 

szkoły produkty mleczne objęte dotacjami Unii Europejskiej. Akcja „Piję mleko, bo jest 

pyszne trwała od października 2011r. do 31 maja 2012r. wzięło w niej udział miesięcznie 394 

uczniów z klas 1-6, którzy przez 3 dni w tygodniu spożywali mleko 2% białe lub smakowe  

w kartonikach o pojemności 0,25l (w I półroczu przez 44 dni, w II półroczu przez 91 dni czyli 

łącznie przez 135 dni).  

 

- „ Klub Bezpiecznego Puchatka” 

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy 1 kolejny raz realizowali program 

edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod kierunkiem wychowawców. Celem tego 

programu było zapoznanie Pierwszoklasistów z zasadami bezpiecznego poruszania się po 

drodze, kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w trudnych sytuacjach, 

uświadomienie uczniom różnych niebezpiecznych sytuacji w domu i w szkole, oraz 

kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia a także rozwijanie twórczego 

myślenia. Realizując program uczniowie otrzymali broszury informacyjne dla rodziców oraz 

książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne, 

które dostarczały niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole  

i w domu. Różne metody i interesujące środki dydaktyczne powodowały duże zaangażowanie 

uczniów. Na podsumowaniu projektu uczniowie otrzymali dyplomy a klasa Certyfikat. 

Zajęcia te uwrażliwiły dzieci na kwestię własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa  

w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi. 

 

-„Szkoła bez przemocy”. 

Szkoła przystąpiła do VI edycji społecznego programu „Szkoła bez przemocy”  

w październiku 2011 roku. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkole przez 

zwiększenie świadomości problemu, zmianę postawy wobec przemocy, a także dostarczenie 

szkołom wsparcia i narzędzi, które zwalczałyby to zjawisko skutecznie i systemowo. 

Hasłem przewodnim VI edycji programu „Szkoła bez przemocy” postępowanie 

zgodnie z zasadą „fair play”.  

W ramach programu zrealizowano w roku szkolnym 2011/2012 następujące działania: 

          a) zorganizowanie i przeprowadzenie Tygodnia Wolontariatu, a w nim podjęcie 

                 następujących działań: 

 przeprowadzenie akcji charytatywnej "Zostań takim Mikołajem, co zeszyty 

dzieciom daje", polegającej na zbiórce przyborów szkolnych. Dary serca zostały 

przekazane uczniom z ubogich rodzin oraz podopiecznym MOPS-u, 

 wykonanie stroików świątecznych dla podopiecznych MOPS-u, 

 udział w akcji „Góra grosza”, z której dochód był przeznaczony na  rzecz 

rodzinnych domów dziecka, 



 kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 zbiórka plastikowych kapsli oraz karteczek z herbaty na zakup wózka 

inwalidzkiego oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla wybranej osoby 

niepełnosprawnej, 

 przeprowadzenie akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”.   

b) pedagogizacja rodziców i nauczycieli przez udział w szkoleniu dot. praw  

i obowiązków uczniów w aspekcie prawa, 

c) propagowanie reguły „fair play” na wszystkich zajęciach lekcyjnych, 

d) przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat zasad zachowania się na 

stadionach sportowych oraz uczciwych reguł gry, 

e) przeprowadzenie zajęć dla uczniów klas I i III „Strzeż się nieznajomych”, 

f) zorganizowanie dla uczniów spektakli profilaktycznych: „10 cm nad ziemią” oraz 

„Kot w butach”, 

g) zorganizowanie spotkania dla klas VI z  pedagogiem szkolnym i psychologiem  

z Izby Wytrzeźwień w  Tychach, 

h) stworzenie gazetki poświęconej programowi „Szkoła bez przemocy”, 

i) stworzenie gazetek tematycznych  poświęconych profilaktyce, m.in. „Bezpieczna 

szkoła”, „Prawa i obowiązki ucznia”, 

j) zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pod hasłem: 

„Zadbajmy o nasze zdrowie”, 

k) aktualizowanie gazetek szkolnych o tematyce profilaktycznej, 

l) realizacja zajęć w ramach „Klubu bezpiecznego Puchatka”, 

m) przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do  

i ze szkoły, bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, zabaw nad wodą, na wsi  

i w mieście, 

n) przeprowadzenie pogadanki „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje letnie”,   

o) wzbogacanie biblioteczki szkolnej o literaturę o tematyce wychowawczo-

profilaktycznej. 

 

- „Radosny uśmiech- radosna przyszłość”. 

Klasy II w roku szkolnym 2011/2012 brały udział w programie higieny jamy ustnej: 

„Radosny uśmiech, radosna przyszłość”. Opracowany jest przez firmę Colgate i realizowany 

przez szkoły na całym świecie.  

Program ten, koncentrował się na profilaktyce, budował szacunek dziecka do siebie 

oraz uczy prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej. W ramach zajęć dzieci 

zapoznawały się z opowieścią o Doktorze Ząbku i Pani Doktor Ząbkowej, dentystach, którzy 

poprowadzili ich po ścieżce odkryć dotyczących higieny jamy ustnej. Wszystko to odbywało 

się w formie ciekawych historyjek, prezentacji multimedialnych, krzyżówek, rebusów  

i konkursów. 

Aktywny udział dzieci oraz różnorodność środków dydaktycznych sprawiło, że 

zrozumiały one, że same mogą zadbać o higienę jamy ustnej, a wtedy ich uśmiech będzie 

trwał całe życie.  

 

-„Ratujemy i uczymy ratować” 

Zajęcia programu realizowano w klasach trzecich i szóstych zgodnie z przyjętym na 

początku roku planem pracy. Przeprowadzono szkolenia dla każdej klasy trzeciej w wymiarze 

dwóch godzin zajęć praktycznych i godzinę zajęć poglądowych w formie filmów 

instruktażowych. Klasy szóste uczestniczyły w zajęciach praktycznych, jako formie 

doskonalenia umiejętności po godzinie dla każdej klasy. 

 



- E-twining  
Program koła zainteresowań z języka angielskiego, oparty był na realizacji projektu  

w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanym poprzez platformę 

eTwinning. Bazuje on na technice sieci Internet jako głównym środku komunikacji. 

przeznaczony był dla uczniów klas VI a i b. W ramach koła zainteresowań prowadzono 

współpracę z 6 szkołami europejskimi: z Niemiec, Litwy, Rumunii, Turcji, Włoch i Hiszpanii. 

 

 - „Indywidualizacja nauczania i wychowania”. 

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do projektu: „Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny” 

Uczniowie od 1.12.2011r.do 29.06.2012  brali udział w następujących zajęciach: 

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 10 osób. 

2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  zdobywaniu umiejętności 

matematycznych – 15 osób. 

3. Zajęcia logopedyczne – 2 osoby. 

4. Gimnastyka korekcyjna- 24 osób. 

5. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-

przyrodniczych 40 osób. 

W ramach projektu odbyło się łącznie 540 godzin zajęć. 

  Szkoła pozyskała  pomoce dydaktyczne na łączną kwotę :  38 948,32 złote. 

 

- „Język angielski paszportem obywatela świata’ 

 „Język angielski paszportem obywatela świata” został zorganizowany na terenie 

szkoły przez firmę Angmen w ramach EFS. Zajęcia w ramach projektu przeprowadzone 

zostały dla dwóch grup 10 osobowych. Pierwsza z nich brała udział w projekcie od stycznia 

do grudnia 2011r. Druga grupa uczestniczy w zajęciach od stycznia 2012r. do grudnia 2012  

Łącznie zostanie przeprowadzonych 210 godzin metodą tradycyjną i z wykorzystaniem  

e-learningu/ICT  oraz 18 godzin zajęć z psychologiem.  

 

- „Posadź- Ugotuj-Zjedz” – programu Comenius partnerskie projekty szkół.  

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęto w szkole realizację 2 letniego 

projektu. Wszystkie zaplanowane działania oraz wiele dodatkowych zostało zrealizowanych. 

Największym wyzwaniem było zorganizowanie w naszej szkole wizyty dla 26 gości, 

jednakże szkoła wywiązała się z tego zadania wzorowo. 

W ramach programu podjęto m.in. następujące działania: 

1. Przygotowanie przepisów kulinarnych w celu stworzenia książki kucharskiej. 

2. Przygotowanie książki do na temat teraźniejszych i przeszłych nawyków 

żywieniowych. 

3. Organizacja wizyty w naszej szkole od 11 do 17 marca dla 26 gości z 5 krajów. 

4. Organizacja wyjazdu i odbycie wizyty do Turcji w maju 2012 roku.  

Wizyta odbyła się przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w 

ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.  

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat nawyków żywieniowych. 

6. Prace na platformie etwinningowej, m.in. prowadzenie korespondencji i chatów 

pomiędzy wszystkimi szkołami partnerskimi. 

7. Zasadzenie drzewa. 

8. Uprawa szkolnej grządki. 

9. Organizacja konkursów w szkole, np. "Po angielsku na klawiaturze". 

10. Wykonywanie sałatek owocowych oraz kanapek i soków. 

11. Wykonywanie prac projekcyjnych przez uczniów. 



12. Comenius Food Festival (Święto jedzenia) z okazji Dnia Dziecka. 

13. Prowadzenie kroniki projektu. 

14. Prowadzenie strony internetowej projektu. 

 

 

W minionym roku szkolnym na terenie placówki przeprowadzono wiele akcji 

charytatywnych, które przyniosły wymierne efekty.  

 

 

l.p. 

 

Rodzaj działania 

 

Termin 

 

Efekty akcji 

1  „Góra Grosza”  15.11.2011r. – 

15.12.2011r.  

Podczas akcji zebrano 90 kg 

monet, co stanowi wartość 1118zł 

90gr. Kwotę przekazano na 

Rodzinne Domy Dziecka. Jest to 

największa kwota jaką zebrano od 

12 lat trwania akcji.  

2  „Zostań takim Mikołajem co 

zeszyty dzieciom daje”.  

15.11.2011r. – 

19.12.2011r.  

Zbierano przybory szkolne. 

Zebrano: 225 zeszytów, 50 

długopisów, 80 ołówków, 24 

pudełka kredek, 13 piórników 

dobrze wyposażonych, 14 

kompletów mazaków, kleje, 

gumki, bloki, farby, przyrządy 

geometryczne, gry planszowe, 

tornistry, książki i 103 maskotki. 

Dary przekazano potrzebującym 

uczniom naszej szkoły do 

świetlicy szkolnej, Świetlicy 

Środowiskowej. Przekazano jako 

losy Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. 

3  Świąteczne stroiki dla 

samotnych mieszkańców 

Lędzin  

21.12.2011r.  Wykonano 30 świątecznych 

ozdób i przekazano dla 

podopiecznych MOPS w 

Lędzinach.  

4  Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 

21.12.2011r – 

5.01.2012r.  

Uczniowie zebrali 469,33 zł.  

z przeznaczeniem na zakup 

urządzeń dla ratowania życia 

wcześniaków oraz pomp 

insulinowych dla kobiet 

ciężarnych z cukrzycą. Kwotę 

przekazano na cel ogólnopolskiej 

akcji.  



5  „Szkoło Pomóż i ty”  1.10.2011r. – 

15.06..2012r.  

Trwa sprzedaż cegiełek wśród 

społeczności szkolnej dla 5- 

letniego Wiktora Zielińskiego, 

któremu potrzebna jest proteza 

nogi. Sprzedano ponad 100 

cegiełek.  

6  

 

Szlachetna paczka  15.11.2011r. – 

15.12.2011r.  

Zbierano żywność, artykuły 

chemiczne, biurowe, ubrania i 

zabawki. Z darów przekazanych 

przez rodziców uczniów i 

nauczycieli wykonano 87 paczek 

(wartość paczki ok. 100zł.). 

Obdarowano 13 rodzin z miast 

Lędziny, Bieruń, Mysłowice.  

7  „Zakrętki info” 18.11.2011r. – 

25.06.2012r.  

Zebrano ok. 500 kg. Zakrętek 

plastikowych i przekazano pani 

Katarzynie Owsianka rodzinie 

chorego chłopca.  

8. Zbiórka dla misjonarza 

„Twoja złotówka może pomóc 

21.09.2011r. – 

30.09.2011r.  

Zebrano pieniądze w kwocie 500 

zł. przekazano na ręce ojca 

Hieronima Siwka na rozbudowę 

przedszkola w Tanzanii. 

9 Zebrano pieniądze w kwocie 

500 zł. przekazano na ręce 

ojca Hieronima Siwka na 

rozbudowę przedszkola w 

Tanzanii. 

1.09.2011r. –  

15.06.2012r 

Zebrano 3 kg. zużytych znaczków 

pocztowych, które przesłano do 

Pallotyńskiej Fundacji Salvatti w 

Warszawie i księży Werblistów z 

przeznaczeniem na pomoc dla 

misji. Szkoła otrzymała 

podziękowania. 

10 „Kolędnicy misyjni Styczeń 2012r Uczniowie klas Va i Vb pod 

opieką nauczycieli kolędując w 

naszym mieście zebrali 150zł. 

Kwotę przekazano na rzecz misji. 

11 Ozdoby choinkowe Listopad 2011r. Wykonano ozdoby choinkowe i 

przekazano na kiermasz misyjny 

organizowany przez Fundację 

Salvatti w Warszawie 

12 „Najlepszy klej” Wrzesień 2011r.--  

Czerwiec 2012r.  

 

Uczniowie klas 1 – 3 zbierali 

puste opakowania po kleju 

AMOS. Zebrano 

160 sztuk. Celem akcji jest 

wspieranie odnowy 

Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie 

 

Zajęcia edukacyjne poza ławką szkolną.  



W oparciu o założenia planu pracy szkoły, Programu profilaktyki i Programu 

wychowawczego w szkole organizowano wycieczki krajoznawcze, zajęcia edukacyjne poza 

szkołą oraz wyjazdy do teatrów. 

Uczniowie brali udział w spektaklach teatralnych organizowanych przez Teatr Zagłębia 

w Sosnowcu, Teatr Nowy w Zabrzu, Teatr Rozrywki w Chorzowie. Uczestniczyli w 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi w Miejskiej Bibliotece Publicznej.  

Uczennice klasy IV wyjechały na Olimpiadę Tropiciele w Krakowie.  

Tradycyjnie uczniowie klas VI wyjechali na trzydniową wycieczkę do Warszawy. 

   

Konkursy i zawody sportowe. 

W roku szkolnym uczniowie mieli możliwość wykazania się swoją wiedzą i 

umiejętnościami w wielu konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym, miejskim, 

regionu i ogólnopolskim.   

 

Konkursy zewnętrzne w roku szkolnym 2011/2012 

 

   P. NAZWA  KONKURSU TERMIN   EFEKTY DZIAŁANIA 

(OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW) 

1. English as an International 

Communication Tool – 

Olimpiada z j. angielskiego -

Angmen  

04.11.2011 II i III miejsce na poziomie szkół 

podstawowych 

2. Konkurs Angielskich Kolęd 

i Piosenek Świątecznych 

20.12.2011  

             ----- 

3. Lędziński Turniej 

Ekologiczny 

IX 2011 III m - drużyna 

4. Turniej Szachowy o Puchar 

Burmistrza Miasta Lędziny 

19.10.2011 

17.11.2011 

III m – drużyna 

II m indywidualnie – Magdalena 

Cerkownik 

5. Powiatowy Turniej 

Szachowy 

 

 

21.11.2011 II m – drużyna 

I m indywidualnie – Magdalena 

Cerkownik 

IV m indywidualnie – Szymon Freitag 

6. Miejsko-Powiatowy Turniej 

Szachowy 

18.01.2012 III m – drużyna 

III m indywidualnie – Szymon Freitag 

7. Przegląd Piosenki Religijnej 

“Razem” w Lędzinach 

04.11.2011      

------ 

8. Przegląd Kolęd, Pastorałek, 

Jasełek w Lędzinach 

20.01.2012  

------ 

9. Konkurs Matematyczny 

MMC 2012 

Pitagorasek 

24.11.2011 Mateusz Pajor kl. VIa wszedł do II etapu 

10. Konkurs Przedmiotowy 

Humanistyczny 

organizowany przez 

Kuratorium Oświaty 

09.11.2011 Mateusz Pajor kl. VIa wszedł do II etapu 

11. Konkurs Przedmiotowy 

Matematyczno-Przyrodniczy 

organizowany przez 

Kuratorium Oświaty 

10.11.2011  

    

------- 



12. Konkurs z języka 

angielskiego FOX  

28.02.2012  

                    --------- 

13. Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny „Kangur” 

15.03.2012 Wyróżnienie: 

Grzegorz Bieniek kl. IV d 

14. Konkurs z języka 

angielskiego 

„Grow your treetops wood” 

30.03.2012 Posadzenie drzewa 

Promocja języka angielskiego 

15. Konkurs  

„Po angielsku na 

klawiaturze 

18.04.2012 Kowalska Karolina – III m 

16. Powiatowy Konkurs 

Matematyczno-Przyrodniczy 

„Pryzmat” 

19.04.2012 IV miejsce w powiecie drużynowo: 

Mateusz Pajor, Paulina Smolorz, 

Ewelina Ptaszkowska, Arkadiusz Żołna 

17. Miejski Turniej 

„Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego” 

20.03.2012 I miejsce drużynowo: 

Jakub Buchała, Krzysztof Szostek, Artur 

Pitura 

18. Powiatowy Turniej 

„Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego” 

12.04.2012 I miejsce drużynowo: 

Jakub Buchała, Krzysztof Szostek, Artur 

Pitura 

19. Rejonowy Turniej 

„Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego” 

20.04.2012 I miejsce drużynowo: 

Jakub Buchała, Krzysztof Szostek, Artur 

Pitura 

20. 

 

Wojewódzki Turniej 

”Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego 

12.05.2012 VI miejsce drużynowo: 

Jakub Buchała, Krzysztof Szostek, Artur 

Pitura 

21. XXII Festiwal Kultury 

Młodzieży Szkolnej 

26.04.2012 Wyróżnienie specjalne 

22. 

 

Powiatowy Konkurs 

Czytelniczy 

„W krainie Narnii” 

26.04.2012 IV miejsce drużynowo: 

Emilia Chrobok, Maciej Zduleczny, 

Maria Stachoń                            

23. 

 

 

„Szekspiriada” 

Konkurs języka angielskiego 

Etap miejski 

21.05.2012 II miejsce: Milena Iwan 

24 Ogólnopolska Olimpiada 

Umiejętności „Tropiciele” 

Blok Humanistyczny 

30.05.2012 

31.05.2012 

II miejsce drużynowo w finale: 

Emilia Borys, Hanna Dworok, Julia 

Kucharewicz, Julia Socha, Patrycja 

Stolorz, Wiktoria Chowaniec 

 

Brali także aktywny udział w zawodach sportowych.  

                  

RODZAJ 

ZAWODÓW 

TERMIN ILOŚĆ 

UCZESTIKÓW 

OSIĄGNIĘCIA 

Piłka ręczna 

chłopców 

Grudzień 2011 12  I m. miasto         

 I m. powiat 

II m. rejon 

Piłka koszykowa 

chłopców 

Grudzień 2011 

Styczeń 2012 

12 I m. miasto     

I m. powiat 

Piłka koszykowa 

dziewcząt 

Grudzień 2011 

Styczeń 2012 

12 I m. miasto          II m. powiat 

Piłka ręczna Grudzień 2011 14 I m. miasto  



dziewcząt II m. powiat   

Przełajowe Biegi 

Sztafetowe 

dziewcząt 

Październik 2011 8 I m. miasto 

I m. powiat 

III m. powiat 

Przełajowe Biegi 

Sztafetowe 

chłopców 

Październik 

2011 

8 Im. miasto 

Im. powiat 

Im. rejon 

IX m. rejon. 

Piłka nożna 

chłopców 

Kwiecień 2012 10  I m. powiat 

  II m. rejon 

 


