
Sprawozdanie z realizacji planu pracy
Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

za rok szkolny 2012/2013

1.Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących
zespołach nauczycielskich:
 Kierowniczym, humanistycznym, matematyczno – przyrodniczym,
języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej, sportowo – artystycznym,
wychowawczym, ds. profilaktyki, ds. promocji szkoły, ds. programu
naprawczego po szkole podstawowej, ds. WSO, ds. statutowych,
ds. programu Comenius, ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. wyposażenia
uczniów w  podręczniki i pomoce szkolne.

Nauczyciele również realizowali art.42 ust. 2 pkt 2 KN.

2. Wyniki klasyfikacji:

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013

klasyfikowanych nieklasyfikowanych promowanych ukończyło
szkołę

z wyróżnieniem

463 1 387 76 87 ( w tym 28
ukończyło szkołę)

3. Projekty unijne realizowane w placówce:

1) „Efektywna nauka – wykorzystanie nowoczesnych technik
edukacyjnych” – beneficjent Urząd Miasta Lędziny.

 Czas trwania projektu: od VIII 2011r. do VI 2013r.
 Wartość projektu: 1.619.964,72 zł
 Cel ogólny: Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów; wsparcie

nauczycieli poprzez dostarczenie nowoczesnych metod i środków
nauczania; zaangażowanie rodziców w działania na rzecz rozwoju
edukacji swoich dzieci.

 Liczba uczestników: 1262 dzieci, 64 nauczycieli
 Rodzaj zajęć: projekt oparty na technologii e-lerningowej, nauczanie

szybkiego czytania oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych strategii
nauki czytania, treningu pamięci oraz koncentracji uwagi



 Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr3 w Lędzinach oraz w
Zespole Szkół na Goławcu

2) „Atrakcyjna szkoła- lepszy start” – beneficjent Szkoła Podstawowa nr 3 i
Urząd Miasta Lędziny

 Czas trwania projektu: od IX 2011r. do VIII 2013r.
 Wartość projektu: 745.115,19 zł
 Cel ogólny: Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

programem rozszerzonego nauczania, wpływającym na wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich
osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie poziomu kształcenia
placówki

 Liczba uczestników: 295 dzieci
 Rodzaj zajęć: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia

pozalekcyjne: „Zdam sprawdzian na piątkę”, „Przedsiębiorczość – jestem
konsumentem”; „Spotkanie ze sztuką europejską”; „Technologia
informacyjna ICT”; piłka nożna, zajęcia pływackie, zajęcia plastyczno-
techniczne, warsztaty rytmiczno-teatralne, zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne, zajęcia rytmiczno-taneczne

 Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr3 w Lędzinach

4. Analiza porównawcza wyników sprawdzianu kompetencji
w  klasach VI w roku szkolnym 2012/2013

Wynik średni
Standardy umiejętności

egzaminacyjnych

Ilość
punktów

możliwych
do uzyskania Kraj Województwo Powiat Szkoła

Czytanie 10 7,30 7,28 7,05

Pisanie 10 6,34 6,21 5,24

Rozumowanie 8 4,16 4,00 3,45

Korzystanie z informacji 4 2,48 2,53 2,24

Wykorzystywanie wiedzy w
praktyce

8 3,75 3,52 3,05

Cały test 40 24,03 23,55 23,71 21,03



Wynik średni
Standardy umiejętności

egzaminacyjnych

Ilość
punktów

możliwych
do

uzyskania
Szkoła Woje-

wództwo
Kl.6A Kl.6B Kl.6C

Czytanie 10 7,05 7,28 6,81 7,89 6,32

Pisanie 10 5,24 6,21 5,63 5,67 4,23

Rozumowanie 8 3,45 4,00 3,70 3,70 2,82

Korzystanie z informacji 4 2,24 2,53 2,15 2,30 2,27

Wykorzystywanie wiedzy w
praktyce

8 3,05 3,52 2,56 3,70 2,86

Cały test 40 21,03 23,55 20,85 23,26 18,50

5.Konkursy szkolne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie:
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych w których zajmowali wysokie lokaty.

1. Jeden z dziesięciu
2. Piknik Jesienny
3. Rachmistrz
4. Zagadki logiczne
5. Dni matematyki
6. Z matematyką na Ty
7. Najciekawsza figura przestrzenna
8. Konkurs matematyczno-angielski
9. Kangur matematyczny
10. Alfik matematyczny
11. Fotomatematyka
12. Nudna matematyka
13.  BÓBR-międzynarodowy
14.  TIK-TAK-ogólnopolski
15.  Bezpieczny w sieci – powiedz to innym- ogólnopolski
16. Zrób internetowy prezent dla kogoś bliskiego (strona www) –

ogólnopolski



17. Kreatywna pocztówka – ogólnopolski
18.  Wiosenne Scrabble - ogólnopolski
19. Grafika komputerowa Kim jestem-moje metamorfozy- ogólnopolski
20. Po angielsku na klawiaturze - wojewódzki
21.  Zima w obiektywie – wojewódzki
22. 1 z 10-iu
23. Kartka świąteczna
24. Prezentacja Nie pal
25. Prezentacja Zdrowe bicie serca
26. Tajemnice starożytności
27. Turniej  Scrabble
28. Omnibus Przyrodniczy – konkurs wiedzowy dla kl. IV-VI
29. „Palcem po mapie” – wiedzowy dla kl. V,
30. „Drzewo” – plastyczny dla klas IV - VI,
31. „Nie ma życia bez wody”- wiedzowy dla klas V – V
32. I „Co z tym śmieciem? czyli o sposobach na ograniczenie ilości odpadów

w twoim otoczeniu! – plastyczno-techniczny dla klas IV – VI
33. „Ekostwór” plastyczno-techniczny dla klas IV-VI
34. „Listy do Ziemi” – literacki dla klas IV-VI
35. „Ziemia wspólne dobro” – plastyczny dla klas IV-VI
36. Lędziński Turniej Ekologiczny – konkurs powiatowy I miejsce (drużynowy)
37. Zbieramy baterie” – konkurs ogólnopolski
38. „Zbieramy makulaturę –o oszczędzamy lasy” – ogólnopolski
39. VI Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „PRYZMAT”
40. Międzyszkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas VI

w Bieruniu Starym
41. Wojewódzki konkurs Interdyscyplinarny
42. Konkurs matematyczny Pikomat
43. Konkurs plastyczny „Stroik wielkanocny”

44. Powiatowy Konkurs Poetycki „Wyzwoleni z Przeciętności”
45. Miejski konkurs recytatorski „ Entliczek – Pentliczek”
46.  Miejski konkurs recytatorski prezentujący bajki   I. Krasickiego

i  La Fonteinea,
47. Konkurs miejski – „ Mistrz głośnego czytania”
48. Konkurs ogólnopolski „Zachowaj Trzeźwy Umysł”



Aktywnie i chętnie brali udział i uzyskiwali wysokie lokaty także
w zawodach sportowych:

SZKOLNE -  etap miejski:
1.Sztafetowe biegi przełajowe – dziew. II msc., chłop. II msc.
2.Mistrzostwa szkół lędzińskich w piłce ręcznej – dziew.II msc.,  chłop. II msc
3.Mistrzostwa szkół lędzińskich w piłce koszykowej – dziew. II
msc., chłop. II msc
4.Mistrzostwa szkół lędzińskich w piłce siatkowej dziew.II msc, chłop. II msc
5.Mistrzostwa szkół lędzińskich w piłce nożnej chłopców –
drużynowo II msc
6.Mistrzostwa szkół lędzińskich w tenisie stołowym – dziew. I msc.
chłop. I msc. indywidualnie dwa I msc. jedno II msc. i III msc.
7.Mistrzostwa szkół podstawowych w szachach – dziew. II msc.
chłop. III msc.

POWIATOWE:
1.Sztafetowe biegi przełajowe – dziew. V msc, chłop. III msc.
2.Mistrzostwa szkół w tenisie w tenicie stołowym – dziew. II msc.
chłop. IV msc.
3.Mistrzostwa szkół podstawowych w szachach – dziew. II msc.
chłop. IV msc.
4.Czwórbój LA dziew. Drużynowo II msc. chłop. I msc.
5.Ligowe mistrzostwa szkół podstawowych w badmintonie
drużynowo IV msc.
6. Turniej szachowy w kategorii drużynowej i indywidualnej    I   msc.
7. Turniej szachowy w Knurowie o „Puchar  o „Puchar Dziekana”
1 msc. Drużynowo
8. Zawody modelarskie balonów z bibuły na ogrzane powietrze 1 msc.
drużynowo
9. Zawody modelarskie samochodów spalinowych i zdalnie
sterowanych II msc.
10. Zawody modelarskie latawców płaskich i przestrzennych II msc.
11. Turniej szachowy o „Puchar dziekana” 1 msc. Drużynowo



REJONOWE I WOJEWÓDZKIE:
1.Grand Prix w tenisie stołowym dziewcząt i chł. drużynowo III msc
2.Mistrzostwa szkół podstawowych w szachach dziewcząt drużynowo
IV msc
3.Zawody szkół podstawowych w piłce nożnej chłopców kl. IV II msc.

6. Akcje charytatywne oraz imprezy środowiskowe:

„Nakrętka dla Tomka”,
„Dla Godfreya”,
„Wielkanocna kartka dla hospicjum CORDIS”,
Zbiórka odzieży i przyborów szkolnych dla wychowanków Domu

Dziecka   w Mysłowicach,
„Góra grosza”
„Kubek dla Afryki”
 „Zdrowe bicie serca”
„Cała Polska biega”
„Szlachetna paczka”
„Przeciw przemocy”,
„Sąd nad papierosem”,
„Stop przemocy”
 „Zachowaj trzeźwy umysł”,
Nie pal przy mnie proszę”,
„Zdrowe bicie serca”
 „Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci i

młodzieży”,
„Między nami kobietkami”
„Tydzień Walki z Hałasem”
„Bawimy się bezpiecznie w szkole, domu i na ulicy”
„ 50 – lecie  Szkoły”   połączone z Dniami Lędzin



    Projekty edukacyjne oraz przedmiotowe

1. Projekt w ramach Dni Wolontariatu – „Pola Nadziei”
2. Wyruszamy śladami powstania styczniowego – projekt z historii kl. VI A,

C
3. Projekt edukacyjny z historii – Powstanie Śląskie kl. VI B
4. Projekt edukacyjny z historii – Powstanie Warszawskie kl. VI
5. Projekt edukacyjny z historii kl. V – „Wyprawy krzyżowe”, „Zakupy

rycerskie”
6. Projekt edukacyjne „Poznajemy kraje Europy”

7. Współpraca z partnerami społecznymi:
W roku szkolnym nauczyciele współpracowali z wieloma partnerami
społecznymi w ramach jednostek lokalnych, miejskich,  i
powiatowych, a także w ramach współpracy lokalnej czy krajowej.
Byli to:

1. Sanepid w Tychach,
2. Związek  Nauczycielstwa Polskiego
3. Policja
4.  MOPS,
5. Strażą Pożarna,
6.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną
7.  Warsztaty Terapii Zajęciowej,
8. Starostwo Powiatowe w Bieruniu, U
9. Urząd  Miasta w Lędzinach,
10.Bank PKO,
11.WSiP,
12.MAC,
13.Edukator,
14.WOM,
15.Metis,
16.Biblioteka Miejska,
17.MOK,
18.Przedszkola i Szkoły   w Lędzinach
19.Fundacja Ekologiczna Arka,
20.  Klub Gaja,
21.Firma STENA,
22.Organizacja Odzysku REBA,
23.Przedsiębiorstwo MPGOiEO MASTER,
24.Przedsiębiorstwo Odpadami EKOREC



25.Fundacja Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach,
26.Klub Tenisa Stołowego.

Przez cały rok szkolny prowadziliśmy zbiórkę makulatury, zużytych baterii oraz
puszek aluminiowych.

8. Karta rowerowa:
Zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu na kartę rowerową były
przeprowadzane systematycznie.   Brali w nich udział uczniowie klas czwartych.
Efektem realizacji tego zadania są wyniki zdawalności na kartę rowerową.
Do egzaminu praktycznego przeprowadzonego w obecności funkcjonariusza
Policji dopuszczono 85 uczniów z klas czwartych i 1 osobę z klasy piątej.

9.Wycieczki krajoznawcze, zajęcia edukacyjne, wyjazdy do kina

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano 14  wycieczek krajoznawczych
i 7 wyjazdów do kina w tym 5 /z projektu/.


