
 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach, 

za rok szkolny 2012/2013. 

 

I. Zespoły nauczycielskie: 

 

        Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących zespołach 

nauczycielskich:  

kierowniczym, nauczycieli nauczania zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej, 

matematyczno-przyrodniczym, wychowania fizycznego, humanistycznym, do spraw 

integracji, wychowawczym i w zespole do spraw ewaluacji. 

Wszyscy nauczyciele realizowali czynności dodatkowe z uwzględnieniem godzin z art.42 

ust.2 pkt2 KN. Niektórzy także  dodatkowe godziny prowadzone  w formie wolontariatu. 

 

 

       II.       Podsumowanie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2012/2013 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2012/2013 

porównanie z rokiem 2011/2012 

 

 2012/2013 Bł. 

Karolina 

 2011/2012 Bł. 

Karolina 

Liczba uczniów w szkole 409 1 405 1 

Klasyfikowanych 409 1 405 1 

Promowanych 408 - 403 - 

Przedłużenie etapu kształcenia 1 - - - 

Absolwentów klas szóstych 74 1 50 - 

Kończących szkołę z wyróżnieniem 35 - 18 - 

średnia ocen w szkole 4,26 - 4,32 - 

średnia frekwencja   90,00% - 90,66 - 

Wynik sprawdzianu zewnętrznego w 

przedziale staninowym 

Średni - średni - 

 

 



Procentowy wykaz świadectw z wyróżnieniem w roku szkolnym 2012/2013 i porównanie 

z rokiem poprzednim. 

 

 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 porównanie 

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

IV 66 25 38% 70 22 31% - 7 % 

V 76 25 33% 69 21 30% -3 % 

VI 50 18 36% 74 35 47% + 11% 

 

Analiza porównawcza wyników sprawdzianu kompetencji w klasach VI 

 w roku szk. 2012/2013 

 

Umiejętność 

(obszar standardów wymagań 

egzaminacyjnych) 

Maksymalna 

możliwa 

ilość  

punktów 

Wynik 

Średnia ilość punktów 
 

  kraj powiat województwo szkoła 

1. czytanie 10 7,30  7,28 7,55 

2. pisanie 10 6,34  6,21 5,09 

3. rozumowanie 8 4,16  4,00 4,15 

4. korzystanie z informacji 4 2,48  2,53 2,51 

5. wykorzystanie wiedzy w 

praktyce 

8 3,75  3,52 3,66 

Cały test 40 24,03 23,71 23,55 22,97 

 
Max. szkoła województwo 

Kl. VI 

A 

KL. VI 

B 

Kl. VI 

C 

średnia testu w klasach 40 22,97 23,55 25,46 22,42 21,08 

czytanie 10 7,55 7,28 8,13 7,35 7,21 

pisanie 10 5,09 6,21 5,25 5,08 4,96 

rozumowanie 8 4,15 4,00 5,13 3,85 3,5 



 

 

III. Konkursy  

 

              Uczniowie reprezentowali szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w 

których zajmowali wysokie miejsca (I i II miejsce w V Edycji Olimpiady z Języka 

Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Miasta Lędziny, II 

miejsce w VI Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej „RAZEM”, Leśny konkurs poetycki, 

I i III miejsce w V edycji Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych w języku angielskim, 

wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, II miejsce  

w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wyróżnienie w XIV 

międzynarodowym (polsko-litewskim) konkursie plastycznym „Drapieżne oblicze 

Ziemi”, wyróżnienia w Wojewódzkim konkursie „Po angielsku na klawiaturze”), 

aktywnie i chętnie brali oraz uzyskiwali wysokie lokaty w zawodach sportowych. 

 

IV.  Projekty i programy podejmowane przez szkołę: 

 

1. Wielostronny partnerski projekt szkół Comenius, program „Uczenie się przez całe 

życie”– szkoła współpracuje z 6 krajami Europy: Litwą, Turcją, Rumunią, Włochami, 

Hiszpanią, Niemcami realizując temat „Posadź, ugotuj, zjedz”. 

2. „Język angielski paszportem obywatela świata” – projekt dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lędziny. 

3. Europejski program „Owoce w szkole”. 

4. Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach „Piję mleko, bo jest  

pyszne”. 

5. Program „Klub bezpiecznego Puchatka” – opracowany przez firmę MASPEX. 

6. Program higieny jamy ustnej: „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” - opracowany 

jest przez firmę Colgate. 

7. Ogólnopolski program „Zdrowo jem, więcej wiem” 

8. Program „Trzymaj formę” 

9. Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”. 

 

V. Zorganizowano Festyn szkolny „Postaw na rodzinę”. 

 

VI. Prezentowano umiejętności i osiągnięcia uczniów podczas czerwcowych Dni Lędzin. 

 

VII. Akcje charytatywne: 

 

           W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono 9 akcji charytatywnych. 

1. „Góra Grosza” - w czasie trwania akcji zebrano 32842 monety co stanowi wartość 

648,35 zł. Kwotę przekazano na Rodzinne Domy Dziecka, najwięcej monet zebrali 

uczniowie kl. IId.  

2. „Zostań takim Mikołajem co zeszyty dzieciom daje”. - podczas akcji zebrano przybory 

szkolne: 220 zeszytów, 32 pudełka kredek, 88 ołówków, 36 bloków rysunkowych, 15 

korzystanie z informacji 4 2,51 2,53 2,75 2,58 2,2 

wykorzystanie wiedzy w 

praktyce 

8 3,66 3,52 4,21 3,58 3,21 



bloków technicznych, 17 bloków papierów kolorowych, 15 pudełek plasteliny, 14 

kompletów mazaków, kleje, gumki, przyrządy geometryczne, piórniki, farby, 

tornistry, gry planszowe, puzzle, pióra, książeczki, zabawki pluszowe, dary w formie 

13 paczek przekazano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście 

Lędziny, na loterię fantową z której dochód zasilił konto WOSP i  uczniom 

potrzebującym w naszej szkole.  

3. Kartki świąteczne dla samotnych mieszkańców Lędzin Podopiecznym Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej - podarowano: 30 ręcznie wykonanych kartek 

świątecznych z życzeniami bożonarodzeniowymi.  

4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - podczas zbiórki charytatywnej na ratowanie 

dzieci, oraz godną opiekę medyczną seniorów, uczniowie zebrali 639,93 zł., kwotę 

przekazano na konto WOSP, kolejny raz nasza szkoła zebrała największą kwotę 

wśród lędzińskich placówek oświatowych 

5. Akcja „Najlepszy klej” - w klasach I-III zebrano 129 opakowań pustych tubek po 

klejach AMOS., w ten sposób wspieramy akcję „Odnowy Uniwersyteckiego Szpitala 

Dziecięcego w Krakowie”. 

6. Szlachetna paczka - zebrano 10 kartonów różnych produktów i artykułów 

żywnościowych, szkolnych, papierniczych, środków czystości, słodyczy i mnóstwo 

różnych niespodzianek, artykuły przekazano do centrum wolontariatu mieszczącego 

się w MOK w Lędzinach, stąd w formie darów wolontariusze przekazali wcześniej 

wybranej przez szkolę rodzinie będącej w potrzebie. 

7. Akcja „Ile nakrętek uzbieramy, tyle pomagamy” - zebrano o 365,70 kg. plastikowych 

zakrętek i przeznaczono na rzecz chorych szpitala św. Józefa w Mikołowie 

prowadzonego przez siostry Boromeuszki, akcję przeprowadzili uczniowie kółka 

przyrodniczego. 

8. Akcja „ Znaczek dla Misji” - zebrano 2 kg. zużytych znaczków pocztowych, które 

przesłano do Pallotyńskiej Fundacji Salvatti w Warszawie i księży Werblistów z 

przeznaczeniem na pomoc dla misji 

9. „Szkoło Pomóż i Ty” - w wyniku sprzedaży cegiełek uzyskano kwotę 179,33 gr i 

przesłano do Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i 

Ty” z Gdyni. 

 

VIII. Wycieczki krajoznawcze zajęcia edukacyjne poza szkołą, wyjazdy do teatru. 

 

            W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano  7 wycieczek krajoznawczych w tym: 1 

– trzydniową, 1 - dwudniową i 5- jednodniowych oraz trzy wyjazdy do teatru.  Siedem razy 

uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach z edukacji przyrodniczej poza miejscem 

zamieszkania. Zorganizowano również wyjazdy: do Stajenki Bieruńskiej  (1), na pielgrzymkę 

dzieci pierwszokomunijnych do Łagiewnik (1) na grę miejską (1) i do schroniska dla 

zwierząt.(1). 

 

IX. Samorząd Uczniowski: 

 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli 18 marca 2013 roku w IV 

Zlocie Samorządów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Katowicach. Temat zlotu: 

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni”, a jego głównym celem było uwrażliwienie młodzieży na 

problemy ludzi niepełnosprawnych. 

 

 

 



X. Współpraca z partnerami społecznymi. 

 

W roku szkolny 2012/2013 nauczyciele aktywnie współpracowali z wieloma 

partnerami społecznymi w ramach jednostek lokalnych, miejskich i powiatowych, a także w 

ramach współpracy międzyszkolnej krajowej i międzynarodowej. Byli to: 

- Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach 

- Parafia M.B.R. w Lędzinach 

- Ośrodek  Błogosławionej  Karoliny w Lędzinach 

- Szpital Sióstr Boromeuszek w Mikołowie 

- Schronisko dla zwierząt, 

- Szkoły w Niemczech, Hiszpanii, na Litwie, 

- Pallotyńska Fundacja Misyjna SAVATTI 

- Towarzystwo Nasz Dom 

- Fundacja  Rozwoju  Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach   

 

XI. Karta rowerowa: 

 

Uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową  

4 czerwca 2013 roku. Egzamin przeprowadzono na placu szkolnym. Egzaminował uczniów 

Funkcjonariusz Policji – asystent Wydziału Ruchu Drogowego – młodszy aspirant Sławomir 

Zięcina. Razem do egzaminu przystąpiło 66 uczniów naszej szkoły. Egzamin zdało 65 

uczniów.  

 

 

 


