
 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy 

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

za rok szkolny 2013/2014. 

 

I. Zespoły nauczycielskie: 

 

        Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących zespołach 

nauczycielskich:  

           Zespół kierowniczy 

                Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

                Zespół matematyczno - przyrodniczy 

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego 

                 Zespół humanistyczny 

Zespół do spraw integracji 

Zespół wychowawczy 

Zespół wychowawców świetlicy 

W ramach zajęć przydzielonych do realizacji w roku szk. 2013/2014 w przydziale czynności 

nauczyciele realizowali zajęcia wynikające z ustawy Karta Nauczyciela art. 42  

ust. 2 pkt. 2. Zajęcia były dokumentowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Rodzaj 

realizowanych zajęć wynikał z potrzeb szkoły. W bieżącym roku szkolnym w klasach VI odbywały się 

zajęcia z języka polskiego z elementami historii i z matematyki z elementami przyrody mające na celu 

przygotowanie uczniów do sprawdzianu kompetencji.  

Zajęcia specjalistyczne prowadzone były w małych grupach, lub wręcz indywidualnie. Kółka 

zainteresowań cieszyły się bardzo dużą popularnością.  Najbardziej licznie uczniowie uczestniczyli w 

zajęciach  koła szachowego. Wielu uczniów korzystało z kilku form zajęć.         

II.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014 

      Do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej należały m.in. rewalidacja logopedyczna, zajęcia 

logopedyczne, rewalidacja ruchowa, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia usprawniające 

techniki szkolne- zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym, specjalnym i 

psychologiem szkolnym. 

Do zadań należała również analiza i obserwacja dzieci pod kątem ewentualnych niepowodzeń 

szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych. Prowadzono rozmowy z rodzicami  

i kierowano uczniów na badania specjalistyczne do poradni.  



Prowadzono także działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracowano  z takimi placówkami 

wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły jak: 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

- Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich  

- Komenda Powiatowa  Policji w Bieruniu  

- Pedagodzy  innych szkół  

- Świetlica socjoterapeutyczna  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

III. Konkursy  

 

              Uczniowie reprezentowali szkołę w 34 konkursach szkolnych i 38 konkursach 

pozaszkolnych.  

Dwie uczennice zostały laureatkami Konkursu Przedmiotowego Matematyczno-

Przyrodniczego organizowanego przez Kuratorium Oświaty.  

Uczennica piątej klasy zajęłą drugie miejsce w Wojewódzkim Festiwalu „Europejskie 

Kolędowanie”.  

Uczeń klasy piątej zdobył pierwsze miejsce w powiecie, w konkursie z języka angielskiego 

„Fox”. 

Szkolna drużyna zajęła pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno-

Przyrodniczym dla klas szóstych „Pryzmat” organizowany przez SP w Imielinie. 

Drużyna szachistów zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Szkół w Szachach  o Puchar 

Burmistrza Miasta Lędziny oraz II miejsce XIV Szachowych  Mistrzostwach Powiatu 

Bieruńsko-Lędzińskiego. 

 

IV.  Projekty i programy podejmowane przez szkołę: 

 

 1.Wielostronny partnerski projekt szkół Comenius 

 

       W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto realizację 2-letniego projektu „Woda dla życia” w 

ramach programu Comenius „Uczenie się prze całe życie”. Współpracowano ze szkołami z Rumunii, 

Łotwy, Hiszpanii i Turcji. Odbyły się 2 wizyty zagraniczne, w ramach których wyjechały do Rumunii 

3 osoby a do Hiszpanii 6 osób. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wodę jako elementu 

niezbędnego do życia i nabranie do niej szacunku. 



Ważnym wydarzeniem była organizacja wizyty w naszej szkole, w której wzięło udział 25 gości ze 

wszystkich krajów partnerskich. Podczas wizyty uczniowie byli zakwaterowani w polskich rodzinach.  

              2. Ratujemy i uczymy Ratować. 

       Zajęciami z pierwszej pomocy przed medycznej zostali objęci uczniowie wszystkich klas trzecich 

i szóstych. Zajęcia miały charakter teoretyczny, praktyczny, oraz poglądowy. Zakres zajęć na obu 

poziomach był podobny, jedynie forma dostosowana była do wieku dzieci. Uczniowie klas szóstych 

przypomnieli sobie i doskonalili wiadomości i umiejętności jakich nabyli w klasach młodszych, zaś 

uczniowie klas trzecich z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością nabywali nowych 

doświadczeń. 

               3. Owoce w szkole. 

         Program ,,Owoce w szkole” dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej przeznaczony 

jest dla uczniów z klas 1-3. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków 

żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie 

oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym. Od października do maja  szkoła otrzymała 61 dostaw produktów owocowych i 

warzywnych. Do programu ,,Owoce w szkole” przystąpiło 201 uczniów ( od marca 200) z 10 

oddziałów klas 1 -3. Razem szkoła otrzymała 12 237 porcji owocowych i tyle samo 

warzywnych. Akcji towarzyszyła promocja zdrowego odżywiania.  

 

               4. Mleko w szkole 

      Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Przeznaczony jest dla uczniów klas 1-6 i trwa od października do maja. Wzięło  w nim udział 

od 391 do 393 uczniów z 20 klas. W Roku Szkolnym 2013/2014 wydano razem 37 237 

kartoników mleka. Mleko było wydawane od października do maja 95 razy.  

Program obejmował także dodatkowe zajęcia promujące zdrowy styl życia i zachęcające do 

spożywania mleka oraz produktów mlecznych.  

 

               5. „Klub Bezpiecznego Puchatka” 

      Program „Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze naszej szkoły w 

roku szkolnym 2013/2014. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów  do przestrzegania 

bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw. Na podstawie proponowanych 

materiałów edukacyjnych przeprowadzono cykl zajęć, w trakcie których uczniowie poznali 

podstawowe znaki drogowe, utrwalili zasady poruszania się w ruchu drogowym, nauczyli się 

podróżować samochodem z zastosowaniem odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, poznali zasady 

pierwszej pomocy, przyswoili numery alarmowe, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i 

niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali 

książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka” oraz broszury informacyjne  dla rodziców. 

Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w 

sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia 

życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów i ich rodziców aktywności,  



zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie krzyżówek, 

testów, wykonanie plakatów i gazetek tematycznych. Program zakończył się  uzyskaniem dyplomu 

„Klubu Bezpiecznego Puchatka” . 

                6. Program „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny” 

      Program  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 Szkoła w ramach w/w projektu otrzymała 17 notebook DELL i 3 zestawy komputerowe wraz z 

oprogramowaniem. 

               7. Projekt ,,Kompetentni w edukacji” 

      Szkoła przystąpiła do projektu” ,,Kompetentni w edukacji - Wdrożenie systemu doskonalenia 

nauczycieli w powiecie bieruńsko – lędzińskim” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Bieruniu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III 

Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.  

Celem Projektu jest wdrożenie do końca lipca 2015 roku nowatorskiego systemu doskonalenia 

nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 24 jednostek 

oświatowych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.  

Etap szkoleniowy w naszej szkole objął następujące warsztaty: 

− Skuteczna komunikacja interpersonalna (80% nauczycieli zrealizowało zadanie; grono zostało 

podzielone na 4 grupy uczestniczące w 10godzinnych warsztatach), 

− Współpraca z rodzicami. Jak przekazywać trudne informacje o dzieciach? (w 3godzinnych 

warsztatach uczestniczyło 95% wychowawców), 

− Koncepcja szkoły(w 3godzinnych warsztatach uczestniczyło 95% przewodniczących 

zespołów nauczycielskich). 

Uczestnictwo naszej szkoły w projekcie przyczyniło się do: 

 podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej 

poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym 

potrzebom występującym w placówce, 

 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek 

dzięki zastosowaniu Rocznego Planu Wspomagania oraz wsparciu eksperta 

zewnętrznego tj. Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, 

 wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę 

optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i 

wychowawczych, 

 wypracowania koncepcji szkoły. 

V. Obchody Jubileusz 75-lecia szkoły. 

 

     W tym roku szkoła obchodziła jubileusz 75-lecia. Z tej okazji 23 maja uczniowie, 



Nauczyciele i rodzice zebrali się na placu szkolnym na uroczystym apelu, a następnie 

uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. 

Anny w Lędzinach. 

W godzinach popołudniowych w sali kinowej odbyła się akademia z udziałem władz miasta i 

powiatu oraz zaproszonych gości, na której oprócz części oficjalnej odbył się  koncert w 

wykonaniu uczniowskiego zespołu wokalnego. 

Częścią obchodów jubileuszu był także festyn szkolny. 

 

VI.      Akcje charytatywne: 

 

     W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 11 akcji charytatywnych. Akcje pomocy 

dotyczyły zbiórki: pieniędzy, przyborów szkolnych, artykułów spożywczych, słodyczy, 

środków czystości, artykułów higienicznych, plastikowych zakrętek, pustych opakowań po 

kleju AMOS i makulatury filatelistycznej.  

Dary przekazano do Rodzinnych Domów Dziecka, dla potrzebujących w naszej szkole i 

wybranej przez szkołę rodziny będącej w potrzebie, jako wsparcie akcji - „Odnowy 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, przekazano chorym szpitala w, 

Jaworznie, Mikołowie i fundacji „Szkoło Pomóż i Ty”. Włączono się do akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góra Grosza oraz do międzynarodowej akcji w ramach 

Papieskiego Dzieła Pomocy Misjom. 

 

VII. 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, na grę miejską  i do schroniska dla zwierząt. 

 

VIII. Samorząd Uczniowski: 

 

      Samorząd Uczniowski koordynował akcje i działania podejmowane przez uczniów naszej szkoły, 

a były to między innymi:  

1. planowanie dyżurów uczniowskich i akcji „szczęśliwy numerek”, 

2. organizacja zabawy andrzejkowej, karnawałowej i Dnia Wiosny, 

3. przygotowanie okazjonalnych życzeń (Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Święta Bożego 

Narodzenia) 

4. aktualizacja gazetki ściennej na holu głównym,  

5. przeprowadzenie świątecznych konkursów: „Wystrój klasy- w świątecznym nastroju” 

Samorząd Uczniowski uczestniczył w akcjach na rzecz dzieci, między innymi  „Nie śpimy 

pomagamy” na rzecz chorego na mukowiscydozę Jacka Janiela.  



Członkowie Samorządu brali udział w  V zlocie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów w Katowicach „Budujemy przyszłość świadomi swoich praw”. 

IX. Współpraca z partnerami społecznymi. 

 

W roku szkolny 2013/2014 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, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Bieruń,  

- Sąd rejonowy Tychy,  

-  Regionalny Ośrodek ROME Metiz 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach 

 

- Straż Miejska Lędziny 

 

- Urząd Miasta Lędziny 

 

- Spółka Partner Lędziny 

 

- Komenda Policji w Bieruniu Wydział Ruchu Drogowego 

- Zakład produkcyjny Danon 

- Stowarzyszenie Wiosna 

- Stowarzyszenie Piękne Anioły 

- Grupa Szkoleniowo – Edukacyjna pedagogów powiatu bieruńsko- lędzińskiego 

- Siemianowickie Centrum Kultury 

- Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe Delta 

- Szkoła Języków Obcych Angmen 

- Szkoła Językowa BEST 

- Parafia M.B.R. w Lędzinach 

- Ośrodek  Błogosławionej  Karoliny w Lędzinach 

 



- Szpital Sióstr Boromeuszek w Mikołowie, 

 

- Śląski Park Etnograficzny,  

- Szkoły w Niemczech, Hiszpanii, na Litwie, 

 

- Pallotyńska Fundacja Misyjna SAVATTI 

 

- Towarzystwo Nasz Dom, 

 

- Polskie Centrum Programu Safer 

 

- Fundacja  Rozwoju  Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach   

 

X. Karta rowerowa i Karta pływacka. 

 

     Uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową  

12 maja  2014 roku. Do egzaminu, po zdaniu części teoretycznej, zakwalifikowali się odpowiednio: 

w klasie IV a – 19 uczniów  

w klasie IV b – 18 uczniów  

w klasie IV c – 24 uczniów  

Egzamin przeprowadzono na placu szkolnym. Egzaminował uczniów Funkcjonariusz Policji – 

asystent Wydziału Ruchu Drogowego.  Do egzaminu przystąpiło 61 uczniów naszej szkoły. Egzamin 

zdało 40 uczniów, 21 uczniów nie zdało Egzamin przeprowadzono w obecności nauczyciela zajęć 

technicznych i pielęgniarki szkolnej. 

        Egzamin na Kartę Pływacką odbył się w obecności Ratownika WOPR dnia 02.06.2014r. na 

pływalni krytej w Lędzinach.  

 

 

 


