UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)
w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala
1. Przyjąć informację Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz
z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Ireneusz Kokoszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/420/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 20 listopada 2013 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
za rok szkolny 2012/2013

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek
1. szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
Szkoła Podstawowa w Kotulinie
Szkoła Podstawowa w Paczynie
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
2. gimnazja
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
3. przedszkola
Publiczne Przedszkole w Toszku
Do egzaminu po szóstej klasie szkoły podstawowej przystąpiło 76 uczniów. Maksymalna liczba punktów, która uczeń
mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40.
Wynikikształtowały się następująco:
w kraju: - wynik średni = 23,9
w województwie - wynik średni = 23,5
w powiecie - wynik średni = 23,9
w gminie - wynik średni = 23,7
Toszek = 23,1
Kotulin = 24,9
Paczyna = 22,2
Pniów = 27,0
Poniżej przedstawiamy sprawozdania z podziałem na placówki.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
1. Wyniki sprawdzianu
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka uzyskali ze sprawdzianu średni
wynik 23,1 punktu. Oznacza to, że nasza szkoła w skali staninowej awansuje drugi rok z rzędu. Wynik ten jest
porównywalnyze średnim wynikiemw powiecie (23,9) i województwieśląskim (23,5).
Należy tu wspomnieć, że wśród 52 uczniów, którzy pisali egzamin, dwóch miało orzeczenie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, a 9 opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o dostosowaniu wymagań do możliwości ucznia.
Wśród powodów indywidualizacji pracy z takimi uczniami wymieniane są: obniżone możliwości intelektualne,
zaburzenia koncentracji uwagi, czy obniżony rozwój percepcji słuchowo-wzrokowej.
Coroczna szczegółowa analiza uzyskanego wyniku i testy diagnostyczne prowadzone w ciągu roku szkolnego
pozwalają na wcześniejsze określanie umiejętności mniej rozwiniętych i kształcenie ich nie tylko na lekcjach, ale także
w ramach zajęć wyrównawczychoraz dodatkowych godzin wynikających z Karty Nauczyciela. Wymieniona wcześniej
analiza testu z 2012 roku pozwoliła na sformułowanie szeregu wskazań do pracy każdego nauczyciela, które Rada
Pedagogiczna zaakceptowała na początku roku szkolnego. Zatem należało:
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- w praktyce szkolnej zwracać uwagę na odczytywanie tekstów literackich, popularnonaukowych
przez uczniów oraz doskonalić wnioskowanie na ich podstawie (standard I),
- starać się o uzyskanie od ucznia informacji zwrotnej o zrozumieniu przeczytanego tekstu lub
polecenia (standard I),
- zachęcać do redagowania zaproszeń, ogłoszeń, itp. dotyczących życia szkoły i najbliższego otoczenia
(standard II),
- zwiększyć liczbę zadań doskonalących działania na liczbach, doskonalić umiejętność określania
zależności między faktami, zjawiskamii procesami (standard III),
- rozwijać umiejętności związane z rozumowaniem podczas wszystkich przedmiotów kładąc nacisk na
myślenieprzyczynowo – skutkowe (standard III),
- ćwiczyć podczas zajęć korzystanie z różnych źródeł informacji, doskonalić nabywanie umiejętności
posługiwania się słownikami,mapami itp. (standard IV),
- zwiększyć ilość zadań wymagających rozwiązywania problemów praktycznych zaś treści zadań
powinny być bliskiedoświadczeniom uczniów (standard V
2. Ogólna charakterystyka placówki
Liczba oddziałów: 17 + 2 oddziały zerowe = 19
Liczba uczniów: 320 + 43 = 363
Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 19,1
Liczba nauczycieli:35, w tym 5 niepełnozatrudnionych:
dyplomowanych:19
mianowanych:10
kontraktowych: 6
stażystów: 0
Liczba pracowników administracji i obsługi: 13 osób, w tym 9 osób obsługi, 4 administracji (ogółem 9,38 etatu).
3. Oferta ponadprogramowa placówki
W roku szkolnym 2012/2013 w szkole prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów:
1. SKS dla dziewcząt i chłopców;
2. Gimnastyka korekcyjna;
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniem PPP do nauczania specjalnego
4. Zajęcia logopedyczne;
5. Indywidualnezajęcia rewalidacyjnez pedagogiem szkolnym;
6. Zajęcia wyrównawcze;
Ponadto uczniowie szkoły brali udział w zajęciach prowadzonych w ramach realizacji projektu „Comenius”. W ramach
projektu Comenius uczestnicy pogłębiali znajomość języka angielskiego, umiejętności komputerowe oraz poznawali
kulturę, tradycje, historię i potrawy państw uczestniczącychw projekcie tj.: Litwy,Łotwy,Rumunii i Turcji.
W tym roku szkolnym uczestniczyliśmyw spotkaniu roboczym na Łotwie (wrzesień 2012) w Turcji (listopad 2012), w
Rumunii (styczeń 2013) i na Litwie (maj 2013). W maju br. gościliśmy w naszej szkole i naszym mieście uczniów i
nauczycieliszkół współpracujących z nami w projekcie.
Jak co roku Uczniowie klas trzecich wyjechali nad morze na zajęcia w ramach „zielonej szkoły”. Uczniowie klas IV
wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnymw Suchym Borze.
4. Dożywianie dzieci
Stołówka szkolna średnio miesięcznie wydawała 126 obiadów dla uczniów, w tym do 16 dzieci korzystało z obiadów
opłacanych przez MOPS w Toszku;
Miesiąc

Liczba obiadów
odpłatnych

Liczba obiadów płaconych
przez opiekę społeczna

Razem

IX 2012

114

16

130

X 2012

114

16

130

XI 2012

118

13

131
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Średnio

XII 2012

116

14

130

I 2013

117

14

131

II 2013

112

15

127

III 2013

106

15

121

IV 2013

106

15

121

V 2013

106

15

121

VI 2013

105

14

119

111,4

14,7

126,1

5. Osiągnięcia uczniów
· II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Pyskowicach - Marek Gmiński
· I miejsce - Emilia Weis w MiędzygminnymKonkursie Wiedzy ,,Omnibus” 2013 w Świbiu

·
·
·
·
·
·
·
·

II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym Miś
Bezpieczeństwa - Joanna Bulla, Dominik Korba, Szymon Grabowski (S. Paździor)
II miejsce w konkursie języka angielskiego z wiedzy o Szkocji pt.: „Scotland” który odbył się w
Szkole Podstawowej w Paczynie - Joanna Bulla, Julia Czempik, Arkadiusz Pożarski (A. Nowak).
Artur Szafraniec (kl.VIb) - I miejsce w międzygminnymkonkursie w Kotulinie,
II miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej„DaF Kenner”,
Wyróżnieniew Konkursie Pięknego Czytania opowiadań w języku niemieckimw Krakowie
Szymon Szafraniec (kl.VIb) - Wyróżnienie w Konkursie Pięknego Czytania opowiadań w języku niemieckim
w Krakowie
Międzygminny etap konkursu j.niemieckiego dla szkół podstawowych w Kotulinie (etap gminny- Agnieszka
Chudzińska i Wiktoria Bytomska, Wiktoria Bytomska – 4 miejsce w etapie międzygminnym)
12 Olimpiada Języka Niemieckiegodla szkół podstawowych woj.śląskiego w Raciborzu (finalistka- Agnieszka
Chudzińska)
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania zamkowe” – II miejsce Jakub Dziuba, wyróżnienie – Dominika
Skawińska.
Udział w przesłuchaniach do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III w Pyskowicach – III miejsce
Natalii Prawdy (Ic) (R. Buchta)

Zorganizowane przez nauczycielazawody sportowe i osiągnięcia uczniów
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Turniej Orlika o puchar premiera Tuska w mini piłce nożnej chłopców – Pyskowice (SP Toszek zajęła I miejsce
przed Kotulinem i Pyskowicami)
Turniej powiatowy w mini piłce nożnej – boisko orlik w Pyskowicach
(I – Toszek, II – Poniszowice, III – Pyskowice, IV – Wielowieś)
Finał powiatowy w mini piłce nożnej chłopców – boisko orlik w Knurowie (SP Toszek – SP Knurów 2:7)
Turniej powiatowy w mini piłce ręcznej chłopców w Pilchowicach(wyniki : chłopcy : I – Toszek, II –
Pilchowice,III – Świbie, IV – Sierakowie; dziewczyny: I – Poniszowice, II – Toszek, III – Wielowieś,IV –
Sierakowice, V – Żernica)
Turniej rejonowy w mini piłce ręcznej chłopców w Gliwicach (Toszek – Gliwice 12:3)
Półfinały wojewódzkiew mini piłce ręcznej chłopców – hala Pogoń Zabrze (wyniki : SP Toszek – SP 19
Zabrze 8:18, SP Toszek – SP 1 Lubliniec 6:15 )
Zawody w czwórboju lekkoatletycznym( złoty medal zdobył Dominik Korba, srebrne medale: Damian Kalita i
Paweł Cieślik, a brązowe Maciej Donnerstag i Szymon Szafraniec)( Julia Czempik, Klaudia Woźniak,
Aleksandra Przywecka, Karolina Sawicka)
Turniej finałowy szkółek piłkarskich „Nivea” w Warszawie.Naszą szkołę reprezentowało 39 uczniów uczniów
klas I – VI, którzy wraz z uczniami SP Kotulin walczyli we wszystkich grupach wiekowych.Największy
sukces osiągnęli chłopcy grupy U-13 (trzynastolatki), którzy zajęli 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Diecezjalny Turniej Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej diecezji gliwickiej w MOSiR w
Pyskowicach. Uczniowie naszej szkoły (Szymon Szafraniec, Karol Grzybek, Dominik Korba,
Bartłomiej Zabłocki, Kacper Zymela, Robert Bochenek), dotarli do półfinałurozgrywek.
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6. Ewaluacja wyników nauczania i działalność opiekuńczo-wychowawcza

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach uznanych wspólnie przez uczniów, nauczycieli i
środowisko, przedstawioną w przyjętym do realizacji planie wychowawczym szkoły.
Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,która diagnozuje deficyty rozwojowe i możliwości
edukacyjne uczniów zalecając kierunek pracy z nimi w szkole i w domu szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości
edukacyjne uczniów. Każdego roku czwartoklasiści są poddani badaniom przesiewowym pod katem dysleksji przez
specjalistów z PPP. Uczniowie przejawiający trudności w nauce mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:
- korekcyjno – kompensacyjnych,wyrównawczychoraz dla uczniów z dysleksją.
Dodatkowo w szkole funkcjonuje pomoc pedagogiczna, logopedyczna, koleżeńska.
Wynikinauczania na koniec roku szkolnym 2012/2013

Sklasyfikowano wszystkich 320 uczniów w szkole, wśród nich 52 absolwentów. W klasach IV – VI 63
uczniów otrzymało 101 ocen celujących, z czego 60 ocen celujących uczniowie otrzymali z przedmiotów
artystycznych i wychowania fizycznego, 22 uczniów otrzymało nagrody książkowe (średnia ocen co
najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie), 17 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i 9 uczniów
nagrody za osiągnięcia sportowe. 14 uczniów stypendia: 7 - naukowe (średnia ocen co najmniej5,2) i 7 sportowe. 6 osób otrzymało nagrodę książkową za wzorową frekwencję. Jeden uczeń klasy czwartej nie
uzyskał promocji do klasy wyższej.
Już po raz trzeci w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza
badawczego” w naszej szkole przeprowadzono diagnozę na tej samej grupie badawczej (po uzyskaniu zgody od
rodziców/opiekunów).
Szkoła zapewniała rozwój zainteresowań i szczególnych umiejętności uczniów poprzez realizację programów i akcji:
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
„Lepsza szkoła”
„Szkoła bez przemocy”
„Zachowaj trzeźwy umysł”
„Bezpieczna łapa” w tym „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
„Szkoła Bezpiecznego Puchatka”
„Zbierz koreczek na domeczek”
Świetlica środowiskowa
Europejski Program EdukacyjnyCOMENIUS.
Braliśmy też udział w Programie Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole” dla klas I – III.
W nawiązaniu do „Szlachetnej paczki” wspomogliśmy biedne rodziny z naszej miejscowości.
7. Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli:
W roku szkolnym 2012/2013:
·

Staż ukończyli i w wyniku postępowania uzyskali stopień nauczyciela mianowanego: p. Adam Nowak i
ks.Jacek Liwowski;

·

Staż na nauczyciela dyplomowanego kontynuowały: p. Aneta Gola, p. Aleksandra Kupczyk a p. Magdalena
Rychalska taki staż rozpoczęła.

·

Studia Podyplomowe – Surdopedagogika ukończony II sem. (Pandel K., Pondo M. Sikora B.)

·

Studia podyplomowe KwalifikacyjneLogopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: Logopedia, ukończony
IV sem. (Plich B.)

·

Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika- ukończony (Dobiosz I., Skowron-Rittau L.)

·

Kurs kwalifikacyjny– Bibliotekoznawstwo (Rychalska M.)
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Kurs kwalifikacyjny - Tyflopedagogika(A. Jachimczuk)
Specjalistyczny kurs Instruktora Sportu- specjalizacja Piłka Ręczna (A. Gabryś)
Samokształcenie (publikacje zawodowe i in.) I. Makuch
Seminarium dla nauczycieliedukacji wczesnoszkolnejzorganizowanejprzez WSiP,
(S. Paździor, I.
Krzemińska, M. Ogonowska)
IX Forum Edukacyjnymw Gliwicach. (S. Paździor, I. Krzemińska)
Szkolenie Dlaczego warto pracować z podręcznikiem multimedialnym na zajęciach komputerowych? (S.
Paździor, I. Krzemińska)
Szkolenie wyd. Hueber pt: uczyć niemieckiegoz nowym podręcznikiem. Nowe perspektywy w nauce j.
niemieckiego(A. Gola, A. Kupczyk)
Warsztaty metodyczne wyd. WSzPWN pt: Aktywizacja uczniów na lekcjach j. niemieckiego.(A. Gola, A.
Kupczyk)
Konferencjemetodyczne wyd. KLETT pt: Każdy uczeń ma szansę- praca z uczniami o różnych potrzebach
edukacyjnychna lekcji j. niemieckiego,diagnoza umiejętności. (A. Gola, A. Kupczyk)
Aktywizującemetody rozwijania umiejętności mówienia. (A. Gola, A. Kupczyk )
Jak wspierać i oceniać uczniów w szkole podstawowej z uwzględnieniemdzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi?(A. Gola, A. Kupczyk )
Tygodniowewarsztaty z Goethe Instytutu dla nauczycieliSP(A. Gola)
Warsztaty plastyczne: „Wiosenne dekoracje – orgiami z kwadratów”, „Technika serwetkowa w pracy z
dziećmi”, „Wykorzystanie przykładowych technik plastycznych w pracy wychowawczej z dziećmi”. (A.
Jachimczuk, B. Smędzik)
Konferencjemetodyczne dla wychowawcówi kierowników świetlic szkolnych (B. Smędzik)
IX Forum Edukacyjnymw Gliwicach organizowanymprzez GOM (A. Nowak)
Uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanychprzez wydawnictwoOxford (A. Nowak):
- „Więcej, lepiej, Super! Czyli co nowego w klasach 1-3 szkoły podstawowej”;
- „Krok po kroku, czyli praca z grupami o zróżnicowanym poziomie w klasach 4-6 szkoły podstawowej.”
Szkolenia: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota”, „Uczeń trudny
i uczeń zdolny w szkole- możliwości nauczyciela w zakresie wspierania ich rozwoju
i pomocy psychologiczno- pedagogicznej” (B. Plich)
Udział w konferencji „ Profilaktyka chorób nowotworowych”(D. Mazur)
Szkolenie: „Problemy edukacyjnena lekcjach wychowaniado życia w rodzinie” ramach
udziału w Klubie Nauczyciela Wychowaniado Życia w Rodzinie (E. Wojewodzic)
Szkolenie -,, Zabawy muzyczno-ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy”. (E.
Wojewodzic)
Szkolenie w Krakowie dla logopedów pt „Stymulacja mechanizmów lewo-półkulowych”.(M. Pondo)
Warsztaty metodyczne na temat pracy z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych pt. „Pchnąć do
myślenia!”. Stałe śledzenie serwisu dla nauczycieli wydawnictwa Nowa Era. Wzbogacenie zestawu pomocy
dydaktycznych, tworzenie nowej bazy sprawdzianów i klasówek. Stała lektura Biuletynów Nowej Ery
poświęconychdydaktyce matematyki i pracy wychowawczejz klasą (R. Cichoń)
Szkolenia: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota” oraz „Uczeń trudny i uczeń zdolny w
szkole - możliwości nauczyciela w zakresie wspierania ich rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
– zorganizowanychprzez wyd. Nowa Era; (R. Plich-Czerner)
Warsztaty metodyczne – „Świat małego odkrywcy– zabawy eksperymentalnew zakresie chemii i fizyki” –
Metris ; (R. Plich-Czerner)
Warsztaty: Profilaktyka w środowisku, rodzinie – strategie pomocy.(M. Blajsz)
Kurs doskonalący z informatyki (R. Swolany)
Warsztaty: „Profilaktyka a środowisku, szkole, rodzinie – strategie pomocy” (K. Pandel)
Warsztaty: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu” (K.
Pandel)
Spotkania pedagogów w PPP w Pyskowicach (K. Pandel)
Udział w comiesięcznychspotkaniach księży katechetów diecezji gliwickiej.(J. Liwowski)

8. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów:
1. Dyżury nauczycielskiepodczas przerw;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realizacja programu profilaktyki;
Kamera przed wejściem do szkoły;
Udział w akcji „Szkoła bez przemocy”;
Skrzynka „Problemów i pomysłów” – możliwość anonimowegozgłaszania problemów;
Coroczne spotkania z policjantem;
Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznych wakacji;
Teatrzyk profilaktyczny;
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznejw ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” J. Owsiaka i
WielkiejOrkiestry Świątecznej Pomocy;

9. Realizacja projektów unijnych

·
·

Projekt DG Edukacja i Kultura Program „uczenie się przez cale życie” COMENIUS
współfinansowanyze środków Unii Europejskiej.
PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu
podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/liedukacji przedszkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej woj. Śląskiego - Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX,
Działania9.4. Wysoko wykwalifikowanekadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

10. Wyposażenie placówki, dokonane inwestycje i remonty
- laptop – 2399 zł
- malowanie sal lekcyjnych,korytarzy,gabinetu pedagoga, sekretariatu szkoły – 18 486,63 zł
- dozór techniczny – 947,50 zł
- usługi internetowe – 1200,00 zł
11. Ujemne strony
1. Awaria systemu grzewczego w hali sportowej.
2. Brak ogrodzenia terenu wokół szkoły.
3. Brak stałej opieki higienistki szkolnej.
4. Zbyt mała ilość etatów obsługi i administracji.
5. Darmowa poczta internetowa, która gromadzi każdego dnia dziesiątki e-maili - zbędnych ofert, co wydłuża
czas odczytywania otrzymanych wiadomości i odnalezienia najważniejszych korespondencji. Rozwiązaniem
problemu byłaby poczta komercyjna lub na serwerach Urzędu Miasta.

Szkoła Podstawowa w Kotulinie
1. Wyniki sprawdzianu
Sprawdzian pisało 10 uczniów. Średnia klasy 24,9 punktu na 40 możliwych do zdobycia. Średnia w gminie to 23,7
punkt, w województwie 23,5; w powiecie 23,9; średnia krajowa to 23,9. Najlepiej uczniowie wypadli w standardach
pisanie 74%, i czytanie 69%. Ponownie najsłabiej wypadło wykorzystanie wiedzy w praktyce 42,5 %. Największa
liczba uzyskanych przez uczniów punktów to: 39, najniższa to 10 Odchylenie standardowe 7,2 ; rozstęp wyników
10-39. We wszystkich standardach szkoła uzyskała wyniki wyższe od gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Na znormalizowanej skali staninowej szkoła uzyskała wynik – wyżej średni. Na tym samym poziomie znalazło się
18,6% szkół w województwiei 16,1% szkół w kraju.
W ciągu roku szkolnego w klasie VI były prowadzone zajęcia ZDW, w pierwszym semestrze dodatkowa lekcja języka
polskiego w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu. Na zajęciach tych uczniowie rozwiązywali testy z ubiegłych
lat, rozwiązywali zadania tekstowe, pisali wypowiedzi pisemne (różne formy – opowiadanie, ogłoszenie, list itp.).
Wszystkie działania uczniów odbywały się pod ścisłą kontrolą nauczycieli, którzy służyli swoją pomocą, cierpliwie
tłumaczyli i wyjaśniali pomagając rozwiązywać problemy i przygotowując uczniów do pisania sprawdzianu.
2. Ogólna charakterystyka placówki.
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Do Szkoły Podstawowej w Kotulinie uczęszczają dzieci z trzech wsi Kotulina, Ligoty Toszeckiej i Proboszczowic – w
ubiegłym roku szkolnym 53 uczniów.
Placówka liczyła 8 oddziałów: 6 oddziałów szkolnych - po jednym z każdego rocznika (53 uczniów) i 2 oddziały
przedszkolne (40 przedszkolaków).
Szkoła jest placówką z dodatkowa nauką języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego. Język mniejszości
narodowej był prowadzony w każdej klasie (3 godziny w tygodniu) i w jednym oddziale przedszkolnym (4 godziny
tygodniowo). Szkoła mieści się w starym budynku, wymagającymstale napraw i konserwacji. Dach szkoły od kilku lat
przecieka i czeka na wyremontowanie. Ściany wewnętrzne budynku posiadają wiele zacieków i wymagają
pomalowania, po każdym deszczu powstają nowe zacieki.
Przy szkole znajduje się namiotowa sala gimnastyczna. W hali sportowej prowadzone są zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedstawiała się następująco: oddziały przedszkolne – 40
dzieci, klasa I- 8; klasa II – 9; klasa III – 12 ; klasa IV – 5 ; klasa V– 9 ; VI klasa – 10. Z początkiem roku szkolnego
szkoła zatrudniała 15 nauczycieli, w marcu zatrudnienie wzrosło o 1 nauczyciela (zastępstwo za nauczyciela
przebywającego na zwolnieniu lekarskim). W placówce pracowało 8 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 5
kontraktowych . W szkole w ubiegłym roku byli zatrudnieni: jeden pracownik administracyjny (1/2 etatu),woźny ( 3/4
etatu), dwie sprzątaczki (1 1/2 etatu). W oddziale przedszkolnym woźna oddziałowa na ¾ etatu.
3. Oferta ponadprogramowa placówki
Zajęcia pozalekcyjne w szkole w ubiegłym roku szkolnym to SKS w tym co tygodniowy wyjazd na basen do Paczyny
(3 godz.), zajęcia w świetlicy szkolnej - codziennie 2 godziny i środowiskowej (1 razy w tygodniu - 3 godziny). Zajęcia
dodatkowe w ramach godzin dyrektorskich art. 42 KN w ramach tych godzin: przygotowywania do konkursów
przedmiotowych i regionalnych, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki i
zawody sportowe w tym biegi masowe i rekreacyjne. Klasa IV i V była na jedno dniowej wycieczce w Krakowie i
okolicach, współfinansowanej przez Radę Rodziców. Klasa VI odwiedziła Dream Park w Ochabach (I nagroda w
konkursie). Rada Rodziców zorganizowała dla klas II-VI wyjazd do Lublińca na „Bieg o Nóż Komandosa”. Odbyły się
wycieczki pod hasłem „Pracuję z pasją” do piekarni i do Urzędu Miejskiego w Toszku. Na terenie szkoły
zorganizowano spotkanie w ramach Małej Akademii Muzyki – „Z saksofonem na ty”, oraz spektakl teatralny „Mój wuj
podróżnik”. W Dniu Dziecka szkołę odwiedził Deutsch Wagen Tour. Uczniowie szkoły uczestniczyli w wyjeździe do
GTM w ramach XIX Gliwickich Spotkań Teatralnychw spektaklu teatralnym „Odyseja”.
Nauczycieleprowadzili szereg działań poszerzających krąg zainteresowań uczniów,między innymi:
· udział w różnych akcjach i kampaniach takich jak: Góra Grosza, Pomóż i Ty, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
· prowadzenie fotograficznej i albumowej kroniki szkoły
· prowadzenie strony internetowej szkoły www.spkotulin.edupage.org.
We wrześniu odbyło się spotkanie z misjonarzem, byłym uczniem naszej szkoły który, przyjechał z Madagaskaru na
urlop. Nauczyciele i uczniowie przy dużej pomocy rodziców zorganizowali w listopadzie akcję sprzedaży samodzielnie
wykonanych wianków adwentowych i ozdób świątecznych. Dochód ze sprzedaży został przekazany na rzecz
malgaskich dzieci na Madagaskarze, kontynuując w ten sposób nawiązany przed laty kontakt z misjonarzem z
Madagaskaru. Akcję zakończyła impreza środowiskowa „X Dzień Regionu”. W trakcie spotkania rozdano dzieciom
120 paczek ze słodyczami. Tradycyjniedorośli byli częstowani pączkami i kawą.
Środki na zorganizowanie imprezy pozyskano od sponsorów. W trakcie roku szkolnego obyły się: zbiórka makulatury,
zbiórka pustych opakowań po tuszach do drukarek i kserokopiarek. Z okazji ważnych wydarzeń szkolnych w szkole
były organizowane apele i uroczyste akademie. Aktywnie uczestniczyliśmy w Integracyjnej Spartakiadzie im dr.
Guttmana. Przez cały rok szkolny były prowadzone zajęcia w ramach programu „Piłkarskie szkółki Nivea” - jako
jedyni w powiecie gliwickim zakwalifikowaliśmysię na II miejscu do ścisłego finału 10 najlepszych szkół w Polsce.
W czasie karnawału Rada Rodziców zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci i zabawę dla dorosłych. Na terenie
szkoły zorganizowano turnieje piłkarskie zapraszając uczniów z sąsiednich szkół.
Szkoła organizowała: Międzygminny Konkurs Języka Niemieckiego, Gminny Konkurs Ortograficzny, Gminne Biegi
Przełajowe, była współorganizatorem Ministranckiego Turnieju w Piłce Nożnej dla Dekanatu Ujazdowskiego. W
czerwcu z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, dla przedszkolaków, uczniów i ich rodziców zorganizowano Piknik
Rodzinny.
4. Dożywianie
W ubiegłym roku szkolnym w szkole nie prowadzono dożywiania.
Szkoła brała udział w programie „owoce w szkole” dla klas I-III, oraz w programie „Szklanka mleka” dla każdego
ucznia.
5. Osiągnięcia uczniów
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Integracyjna spartakiada im dr Gutmana w Toszku
§ II miejsce w zawodach piłki siatkowej
§ II miejsce w zawodach – tor przeszkód
§ III miejsce w tenisie stołowym
III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
§ II miejsce w kategorii D
§ I miejsce w kategorii C
Bieg Jesieni organizowany przez Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne
2. I miejsce
3. III miejsce
4. III miejsce
Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
· Wyróżnienie
Bieg Jesieni 2012 Pyskowice
· cztery I miejsca
X JesiennyCross Zdzieszowice zasięg międzynarodowy
§ Trzy I miejsca
§ II miejsce
§ III miejsce
§ IV miejsce w punktacji szkół
XVI Bieg Przełajowy „Bieg o Nóż Komandosa” Lubliniecudział klas II-VI – uczestniczyliuczniowie klas
II -VI
§ Dwa II miejsca
§ Trzy III miejsce
Międzywojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Toszka
· I miejsce
VII Festiwal Gwary Śląskiej organizowany przez GminnyOśrodek Kultury w Wielowsi
· I miejsce zespół 1,2,3 klasy I-III
· II miejsce uczniowie klas IV-VI
GminnyTurniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych
· I miejsce
· III miejsce
· II miejsce w klasyfikacjiszkół
V Spichlerzowy Przegląd Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po Naszymu” pt: „Opowieści o śląskiej
Wiliji”
· I miejsce w Finale konkursu
Międzyszkolnekonkurencje sportowe – Tor przeszkód Błotnica Strzelecka
· 1 miejsce
X MiędzygminnyPrzegląd Kolęd w Języku Niemieckim
· I miejsce kat. I-III
Minutowa Piosenka Klasowa – Ogólnopolska Akcja Labirynt
· Nagroda specjalna za wysoki poziom realizacjii pomysł wykonawczy piosenki zgłoszonej do II
edycji ogólnopolskiego konkursu dla klasy III i opiekunek
IX Powiatowy Konkurs Mowy Śląskiej o Nagrodę Burmistrza Miasta Pyskowice – kategoria plastyczna
· Nagroda specjalna dla uczestników
Międzywojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Toszka
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·

I miejsce
XI WojewódzkiKonkurs Literacko – Plastyczny
„Kim chciałbymzostać w przyszłości”
· I miejsce w kategorii III-IV
II GliwickiBieg Orkiestrowy XXI Finał WOŚP
· I miejsce
Mistrzostwa Ministrantów Dekanatu Ujazdowskiego w Piłce Nożnej
· III miejsce
GminnyTurniej Piłki Siatkowej Chłopców
· I miejsce
GminnyTurniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
· I miejsce
Ogólnopolski Konkurs „Ocalić od zapomnienia-wiersze,piosenki, baśnie i bajki naszych dziadków”
· I miejsce
Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z matematyki PINGWIN 2012
· I miejsce dyplom laureata
· V miejsce
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Klio – 2012” Polskie Symbole Narodowe
§ I miejsce w szkole
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Badmintonie
§ II miejsce
§ Dwa III miejsca
Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych– Strzelce Opolskie
§ I miejsce
Międzywojewódzki Turniej w Piłce Nożnej Chłopców
§ I miejsce
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w mini-siatkówce chłopców
§ II miejsce
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w mini-siatkówce dziewcząt
§ I miejsce
WojewódzkieIgrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt zawody rejonowe
§ I miejsce
XXI Konkurs Piosenki NiemieckiejZabrze-Mikulczyce
§ I miejsce kategoria solistów
§ I miejsce zespół Eins, zwei, drei... kategoria zespoły
XVIII WojewódzkiFestiwal Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej
· I miejsce
· Wyróżnieniezespół „Eins, zwei, drei..”
I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „Piosenka o moim przedszkolu”
· IV miejsce
Konkurs Edukacyjny – "My aktywni kreatywni” organizowany przez Dream Park Ochaby Park Rozrywki i
Edukacji
· I miejsce klasa VI
IX Rajd „Strzelecka Wiosna”
· V miejsce
IX Powiatowy Konkurs Recytatorski uczniów nauczania zintegrowanego
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·
·

I miejsce
II miejsce
Ogólnopolski Konkurs z matematyki Galileo 2013
· III miejsce
Ogólnopolski Konkurs „Lokomotywa” skomponuj muzykę do wiersza Tuwima
· II miejsce oddział Przedszkolny
· II miejsce klasa III
· I miejsce klasa II
· I i III miejsce Oddział przedszkolny „zerówka”
PółfinałWojewódzkiw mini piłce siatkowej dziewcząt
§ IV miejsce
XII Ogólnopolski WiosennyFestiwal Fletowy
§ I miejsce
IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyczna Kraina Przedszkolaka” organizowanym przez Przedszkole
nr 8 w Gnieźnie
§ II miejsce i dwa wyróżnienia dla oddziału przedszk.
XII Konkurs Wiedzyo Powiecie Gliwickimpt. „Skarbiec rodzinny”
· III miejsce
Powiatowy Festiwal Wiersza w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima pt. Twórczość Juliana Tuwima
słowem malowana”
· Wyróżnienie
Bieg Wiosny2013 organizowany w ramach akcji ogólnopolskiej „Cała Polska biega”
· Dwa I miejsca
· Dwa III miejsca
XV Bieg Strzelca organizowany z okazji obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej
· Dwa I miejsca
Międzywojewódzki Konkurs Języka AngielskiegoScotland
· III miejsce
I Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców Strzelce Opolskie
· II miejsce
XIII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”-finałwojewódzki
· III miejsce
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny GENIUSZ Szkolna Akademia Wiedzy
· Dwa Dyplomy laureata
OlimpiadaWiedzyArchimedes. plus Matematyka 19 edycja
§ Laureat I stopnia
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Albus-Centrum Edukacji Szkolnej
§ III miejsce
Dranie w tranie-czyliwyliczankii rymowanki śmieszne niesłychanieorganizowany przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Opolu
6. III miejsce
7. Wyróżnienie
6. Ewaluacja wyników nauczania i działalność opiekuńczo -wychowawcza
W ubiegłym roku szkolnym 43 uczniów uzyskało promocje do klasy programowo wyższej, 10 uczniów ukończyło
szkołę. Uczennica klasy II nie była klasyfikowana ze względu na stan zdrowia i dużą absencję chorobową. Dla dwóch

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 10

uczniów szkoła prowadziła nauczanie indywidualne.
Dwóch uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego było prowadzonych programem szkoły specjalnej. Uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego przedłużono czas nauki o 1 rok. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 9 uczniów, w tym w klasie IV - 2,
w V - 4, w VI - 3, przyznano 4 nagrody książkowe, 2 uczniów uzyskało stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen
5,2 i wyżej). Przyznano 1 nagrodę za 100% frekwencję.
Średnia szkoły w klasach IV-VIze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,35. Rodziców uczniów z wysokimi wynikami w
nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) szkoła uhonorowała listami gratulacyjnymi. W szkole prowadzone są zajęcia
świetlicowe dla uczniów dojeżdżających 2 godziny dziennie i 1 razy w tygodniu zajęcia świetlicy środowiskowej.
Zorganizowano prelekcję dla rodziców „Jak motywowaćuczniów do nauki”
7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
W ubiegłym roku szkolnym doskonalenie zawodowe nauczycieliprzebiegało w następujący sposób:
· W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczycieleuczestniczyli w następujących konferencjach,
seminariach, kursach i szkoleniach zewnętrznych:
1. Kursy internetowe: „Modelowa pomoc uczniom z SPE”,
2. Bezpieczeństwo w gospodarstwie i na podwórku,
3. Dziecko bezpieczne w sieci i w internecie,
4. Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i dokumentacji
nauczyciela przedszkola,
5. Warsztaty dla nauczycieliszkół pilotażowych w zakresie rytmiki z elementami kształcenia słuchu,
6. Oblicze przemocy,
7. Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej,
8. Program nauczania języka mniejszości narodowej w drugim etapie edukacyjnym wg nowej podstawy
programowej,
9. Elementarz XXI wieku w praktyce,
10. Życie z pasją, jak wciąż kochać zawód nauczyciela,
11. Trenerskie Szkolenie w ramach programu „Piłkarskie Szkółki Nivea” prowadzone przez trenerów
Akademii Ajaks Amsterdam,
12. Sztuka uczenia,
13. Realizacja projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanychprzy szkołach podstawowych w ramach poddziałania 9.1.1 PO KL
· Na terenie szkoły zostały przeprowadzone szkolenie zewnętrzne:
· W co się bawić-zabawy polisensoryczne w edukacji szkolnej,
· Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej,
· Nowa rola nauczyciela w zmieniającej się szkole,
· W ramach WDN przeprowadzono konferencje na temat:
· Monitorowanie nowej podstawy programowej i ewaluacja,
· Tablica interaktywna, netbooki,
· Korzystanie z pracowni komputerowej -prowadzenie szkolnej strony internetowej.
8. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów
Przez cały rok szkolny realizowano zagadnienia zawarte w programie profilaktyki i programie wychowawczymszkoły.
We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzono
egzamin na kartę rowerowa w wyniku którego 11 uczniów otrzymało kartę rowerową. Oddział przedszkolny brał udział
w IV edycji programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”, i w programie „Zdrowy początek – bezpieczne korzystanie z
komputera i internetu wśród najmłodszych”.
Odbyły się spotkania z policjantami. Systematycznie były prowadzone pogadanki na temat: bezpieczeństwo w czasie
wolnym; bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia zdrowotne. Zorganizowano na terenie szkoły „Dzień
Profilaktyki” pod hasłem „Najważniejsze wartości w naszym życiu”. Uczniowie klasy III przygotowali przedstawienie
„Sąd nad Papierosem”. W szkole działa system monitoringu obejścia wokół szkoły, działają dwa systemy alarmowe,
przy wejściu do szkoły znajduje się domofon.
9. Realizacja programów unijnych i innych wspomagających proces nauczania.
Przez cały rok szkolny realizowano II etap akcji „Piłkarskie szkółki Nivea” do której szkoła zakwalifikowała się jako
jedyna z powiatu gliwickiego. 50 uczniów przez cały rok szkolny ćwiczyło na zajęciach sportowych wykorzystując
pozyskany w programie sprzęt sportowy (piłki, bramki, stroje sportowe i inne). W ramach programu zorganizowano
rozgrywki miedzy szkolne i uczestniczono w turniejach wyjazdowychw innych szkołach. Nauczyciel prowadzący wraz
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z innymi nauczycielamii uczniami prowadzili stronę internetową organizatorów akcji.
Od marca do akcji zostali włączeni uczniowie pozostałych szkół naszej gminy (Toszek i Paczyna). W efekcie szkoła
zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do 10 najlepszych szkół w Polsce. 108 uczniów naszej gminy uczestniczyło w
trzy dniowych rozgrywkach finałowych w Warszawie. Z zawodów uczniowie przywieźli 8 pucharów po jednym w
każdej kategorii, każdy uczestnik otrzymał medal, nowy strój piłkarski piłkę nożna i upominek w postaci zestawu
kosmetyków firmy Nivea. Realizowaliśmy również Program Edukacyjno-Terapeutyczny „Ortograffitti Polskiego
Towarzystwa Dysleksji dla uczniów dyslektyków mających trudności w nauce. Szkoła otrzymała Certyfikat.
Wzięliśmy udział w programie Deutsch Wagen Toour.
9. Wyposażenie placówki, dokonane inwestycje i remonty
Przed rozpoczęciem ubiegłego roku szkolnego dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych. Odnowiono dwie sale na
parterze z przeznaczeniem na nowo powstały oddział przedszkolny i świetlicę szkolną (adaptacja byłej sali
gimnastycznej). Zakupiono wyposażenie do oddziału przedszkolnego: segmenty, półki na zabawki, biurko dla
nauczyciela, stoliki i krzesełka tablicę sucho-ścieralną, maty korkowe na gazetki oraz dywan. Założono poręcze wzdłuż
schodów do toalety, zamontowano ubikacje dla dzieci przedszkolnych. Z pozyskanych środków Rada Rodziców
zakupiła dywan dla oddziału przedszkolnego na ulicy Świbskiej i krótkoogniskowy projektor multimedialny do
pracowni komputerowej w szkole. Zakupiono nowe krzesełka i stoliki dla najmłodszych przedszkolaków, do szkoły
dwie sucho-ścieralne tablice. Zgodnie z zaleceniami sanepidu podłączono ciepłą wodę do wszystkich umywalek w
szkole. W oddziale przedszkolnym na ulicy Świbskiej dokonano wymiany tablicy elektrycznej i scalenia liczników
obsługujących oddział. W czasie wakacji dokonano niezbędnych napraw poprawiających estetykę i umożliwiających
rozpoczęcie nowego roku szkolnego - pomalowano elementy elewacji zewnętrznej, bramy, balustrady, drzwi do szkoły,
itp. W szkole na bieżąco były prowadzone prace konserwatorsko – naprawcze na miarę możliwości budżetowych
szkoły mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i poprawienie estetyki szkoły.
10. Ujemne strony działalności placówki
Brak zaplecza sanitarnego (toalety, szatnie)sali gimnastycznej co powoduje małe zainteresowanie wynajmem sali przez
mieszkańców gminy i okolic. Zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o
konieczności usunięcia zacieków na ścianach szkoły powstałych na skutek przecieków w dziurawym dachu szkoły –
termin usunięcia usterek 31.08. 2014 r.

Szkoła Podstawowa w Paczynie
1. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty:
Wskaźniki
Liczba uczniów
Wskaźniki łatwości sprawdzianu
Liczba punktów do zdobycia
Mediana
Wynik średni
Odchylenie standardowe
Wynik najwyższy
Wynik najniższy

Ogółem
6
0,54
40
20
22,20
8,3
32
14

Procentowy udział chłopców 50 %
Procentowy udział uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (w tym dysleksja)

50%

Wyniki uzyskiwane w sprawdzianie zewnętrznym wymykają się spod normalnej charakterystyki
statystycznej ze względu na nieliczną grupę poddaną badaniu. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo dużą
liczebność uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, co wpływa na obniżenie wyników
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sprawdzianu.
2. Osiągnięcia uczniów
Konkursy:
Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach na różnych szczeblach organizacyjnych.W wielu z nich osiągali sukcesy
stając się laureatami. Najważniejsze osiągnięcia wykraczające poza rejon gminy Toszek:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwa konkursu
Powiatowy Przegląd Małych Form
Scenicznychw Języku Niemieckim
MiędzywojewódzkiKonkurs Języka
Angielskiego „Scotland”
MiędzywojewódzkiTurniej Piłki Nożnej
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
Gminne Zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym
Gminne Zawody w Biegach Przełajowych
Zbieramy Makulaturę Oszczędzamy Lasy

Ranga
powiatowy

Miejsce
II

Uwagi
zespół

międzywojewódzki

I

zespół

Międzywojewódzki
gminny
powiatowy
gminny

I
I, II
III
I, I, II, II,

zespół
indywidualnie
indywidualnie
indywidualnie

gminny
wojewódzki

III, III, III
I

indywidualnie
zespół

3. Ilość uczniów w szkole: 72 (razem z oddziałem przedszkolnym)
4. Wyposażenie placówki
Szkoła Podstawowa w Paczynie wyposażona jest w sześć sal lekcyjnych, pracownię komputerową,
pracownię muzyczną, pracownię plastyczną, salę gimnastyczną, basen kąpielowy oraz pomieszczenia
administracyjno-biurowe. W budynku funkcjonuje węglowy system centralnego ogrzewania, na który
składają się – nowa kotłownia z dwoma piecami c.o. oraz stara 79-letnia armatura c.o. Nasza placówka
wyposażona jest w bardzo nowoczesną pracownię komputerową, stanowiącą Centrum Kształcenia
Ustawicznego Wioska Internetowa dla całej lokalnej społeczności. Wartość wyposażenia pracowni
szacowana jest na ok. 110 tys. złotych. W szkole w Paczynie przez cały rok szkolny 2012/13 działał basen
kąpielowy, na którym uczniowie uczestniczyli w zajęciach nauki i doskonalenia pływania. Z obiektu tego
korzystała również społeczność uczniowska szkół z Kotulina. To już 18 rok utrzymywania tego obiektu w
ruchu.
5. Efekty kształcenia
w Szkole Podstawowej w Paczynie prowadzone były w r.szk. 2012/13 zajęcia pozalekcyjne:
- Zajęcia czytelnicze dla klas I-III;
- Koło Ekologiczne, w ramach którego prowadzona była edukacja ekologiczna, uczniowie poznawali
miejscową specyfikę ekostanu;
- Zajęcia polonistyczne dla uczniów klas IV-VI;
- Zajęcia matematyczno-techniczne dla uczniów klas IV-VI;
- Zajęcia Plastyczne dla uczniów klas I-IV;
- Zajęcia Muzyczne, na którym dzieci doskonaliły umiejętności gry na instrumentach muzycznych, śpiewu,
aranżacji, a także choreografii i tańca.
W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła w Paczynie brała udział w wielu programach:

L.P.
1.
2.
3.
4.
5.

NAZWA
Szkoła Promująca Zdrowie
Zbieramymakulaturę oszczędzamy lasy
Radosna szkoła
Pomagamy z uśmiechem
Mleko w szkole
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Akademia Aquafresh
Kubusiowi PrzyjacieleNatury
Klub Bezpiecznego Puchatka
Śniadanie daje Moc
Owoce w szkole
Akademia Carex
Akcja Tapori Aby dobrze się uczyć potrzebujemy...
Bezpieczeństwo dzieci w sieci
Projekt Krokus
Próbny Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem
Pierwsza pomoc
SKO
Akcja Tapori Kostka Pokoju
Badanie OBUT
Podróż z EFESiem
Szkolenie KRUS bezpieczeństwo na wsi, w
gospodarstwie wiejskim

Przedszkole
Przedszkole
I
I- III
I – III
III – VI
IV
IV – V
VI
VI
Wszyscy
I – VI
IV
III
IIII
IVI

W r.szk. 2012/13 szkoła była organizatorem gminnych zawodów sportowych: Gminne Zawody Sportowe w Czwórboju
Lekkoatletycznym
dla
dziewcząt
i
chłopców.
Przez cały rok szkolny w szkolnym basenie kąpielowym organizowane były zajęcia nauki pływania dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Kotulinie. W zajęciach tych uczestniczyła liczna grupa dzieci– cotygodniowo ok. 30 osób. W szkole
odbył się również Międzywojewódzki Konkurs Języka Angielskiego oraz Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu
Drogowym Miś Bezpieczeństwa pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego. Szkoła Podstawowa w
Paczynie prowadzi bardzo intensywna pracę na rzecz środowiska lokalnego. Udostępniamy mieszkańcom pracownię
komputerową, służymy bazą na organizowanie różnych zebrań, przygotowujemy imprezy środowiskowe. Na
wyróżnienie zasługują te najbardziej spektakularne, w których uczestniczy cała społeczność szkolna i które gromadzą
liczne rzesze miejscowejspołeczności:
- „Inwazja Mikołajów” - ramach tej akcji wszyscy uczniowie i nauczyciele roznoszą dla wszystkich mieszkańców
Paczyny
zrobione
własnoręcznie
życzenia
i
prezenty
świąteczne.
„Dzień
Seniora”
organizowany
dla
babć
i
dziadków
naszych
uczniów
„Festyn
Rodzinny”
organizowany
praktycznie
dla
wszystkich
mieszkańców
Paczyny.
We wszystkich tych imprezach dzieci prezentują własne zaangażowanie, zdolności i talenty, a nade wszystko efekty
współpracy uczniów z nauczycielami.
6. Realizacja doskonalenia zawodowego
W r.szk. 2012/13 nauczyciele realizowali zadania w ramach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele
uczestniczyli w różnych grantowych kursach doskonalących z zakresu doskonalenia warsztatu pracy,
wdrożenia nowej podstawy programowej oraz stosowania technik informacyjnych i multimedialnych w
procesie kształcenia. Kursy te organizowane były przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny w ramach zawartej
z nim umowy o pomocy pedagogicznej, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice
(całoroczne szkolenie w zakresie promocji zdrowia w ramach szkoły promującej zdrowie) oraz Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Częstochowie (szkolenia w zakresie nowych technologii i technik nauczania TIK)
7. Projekty unijne
W r.szk. 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Paczynie była organizatorem projektu unijnego
„e-dukacj@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” realizowanego w
Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty. W projekcie tym uczestniczyło 20 nauczycieli ze szkół podstawowych z Paczyny i
Pniowa. Celem działań projektowych było wyposażenie uczestników projektu w kompetencje do
nauczania multimedialnego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wartość całego
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projektu wynosiła 115.824,94 zł. Szkoła zrealizowała również projekt rządowy „Radosna Szkoła”, w
ramach którego przygotowano klasę dla pierwszoklasistów dostosowując ją do wymagań obniżonego
wieku szkolnego. Zakupiono pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 6.000,- zł
8. Zagrożenia dla działalności
Zagrożenia wynikają głównie z warunków budowlanych:
- duże koszty ogrzewania obiektu – stara armatura o niskiej sprawności grzewczej, duża kubatura
całkowita obiektu, niska izolacja termiczna ścian i dachów budynku;
- zły stan techniczny ścian i sufitów basenu kąpielowego – zastosowane blachy elewacyjne zaczynają
rdzewieć.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
1. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej
Sprawdzian to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia klasy VI szkoły podstawowej. Jest on obligatoryjnym
sprawdzianem organizowanymzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
W przekonaniu większości społeczności, jest on potwierdzeniem wiedzy i umiejętności oraz efektem pracy wszystkich
lat spędzonych w szkole. Nie można jednak zapominać iż uczeń, który ten sprawdzian pisze, to tylko 12 letni młody
człowiek, który ma prawo mieć problem ze stresem czy zmiennym nastrojem w danej chwili. W związku z powyższym
sprawdzian po klasie szóstej powinien być jedynie wskazówką dla nauczycieli w jakich obszarach wiedzy i
umiejętności pracować z uczniami. W naszej szkole uczniowie jak co roku byli przygotowywani do sprawdzianu
poprzez udział w zajęciach dydaktycznych,wyrównawczychoraz poprzez trzy testy próbne ( na podstawie materiałów
udostępnianych z OKE) oraz dwa testy proponowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i Wydawnictwo
,,Operon”. Sprawdzian po klasie szóstej wypadł znacznie lepiej, aniżeli próbne sprawdziany(I próbny-śr.wynik-20,87,
II próbny z Operonem -śr.wynik-23,75,III próbny-śr.wynik-24,5). Średni wynik klasy z głównego sprawdzianu w roku
szkolnym 2012/2013 to: 27 punktów.
Z pewnością uzyskany wynik świadczy o poważnym podejściu klasy do sprawdzianu, zaangażowaniu rodziców
(motywacja do nauki, zasadność uzyskiwania coraz lepszych wyników) oraz nauczycieli. Nie bez znaczenia był
wprowadzony program naprawczy dla Szkoły, którego wskaźnikiem efektywności działań były wyniki po próbnym
oraz końcowym sprawdzianie. Optymizmem napawa fakt, iż uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie ze standardami,
na które położono duży nacisk w programie naprawczym tj. czytanie i pisanie.
2. Oferta ponadprogramowa placówki.
W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia ponadprogramowe były realizowane jedynie w ramach dodatkowej godziny do
dyspozycji dyrektora przeznaczonej na zapewnienie możliwości zrealizowania obowiązku o którym mowa w art.42
ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Były to koła zainteresowań z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki. Ponadto
odbywały się zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz z dziećmi zdolnymi, które były
przygotowywane do różnych konkursów przedmiotowych. Potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców zostały
zaspokojone poprzez zorganizowaniezajęć w takiej właśnie formie.
Były również zajęcia w CKNONW, podczas których uczniowie mieli możliwość korzystania z Internetu,
programów komputerowych, multimedialnych słowników, kursów i komputerowych tłumaczów językowych oraz
szkoleń według własnych zainteresowań.
3. Osiągnięcia uczniów.
Liczne konkursy organizowane na terenie gminy, powiatu i województwa były okazją do wykazania się swoją wiedzą i
umiejętnościamiprzez naszych uczniów oraz zdobywania cennych nagród.
Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/13:
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Konkursy sportowe:
·
·
·

Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Pniowie – IV miejsce
Turniej Piłki Nożnej w Toszku – IV miejsce
Czwórbój lekkoatletyczny w Paczynie –czołowe miejsca indywidualne

Konkursy z muzyki:
IIIII-

I miejsce Wojewódzki festiwal pieśni i piosenki patriotycznej
I miejsce Wojewódzki festiwal kolęd i pastorałek

Konkursy z plastyki:
IIIIIIVVVI-

I miejsce Powiatowy konkurs plastyczny „Dinozaury i inne zwierzęta prehistoryczne powiatu
gliwickiego”-Maksymilian O. kl. I
I miejsce Oliwia M. kl.VI
II miejsce Mateusz M. kl. II
III miejsce Szymon P. kl.VI
Wyróżnienie Paulina Z. kl.VI

Język polski:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Powiatowy Konkurs Recytatorski
Gminny Konkurs Gwary Śląskiej w Kotulinie
Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej w Izbicku
Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI
Szkolny Konkurs Frazeologiczny dla klas IV-VI
Szkolny konkurs na „Najładniejszy zeszyt do języka polskiego”

Język niemiecki:
1. Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w języku niemieckim w Pyskowicach
2. Konkurs Prozy i Poezji Josefa von Eichendorf w Wielowsi
Matematyka:
1. Ogólnopolski Konkurs ZUCH organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej- wyróżnienie
4.Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa
Do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników
należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez szkołę. Dyrektor szkoły zadbał o bezpieczną bazę szkoły i odpowiednie przygotowanie całego
społeczeństwa. W związku z powyższym w ostatnich dniach wakacji został dokonany przegląd szkoły pod
kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, podczas których nie odnotowano zaniedbań czy
zagrożeń dla uczniów i pracowników. Podobnego przeglądu dokonano po przerwie zimowej, czyli w lutym
2013 roku. Przeprowadzono również próbną ewakuację uczniów i pracowników, która przebiegła bardzo
sprawnie. Pedagog szkolny odbył szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzięki
fantomom pozyskanym od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszyscy uczniowie zostali
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto pedagog wraz z
dyrektorem uczestniczyli w szkoleniu Ratujemy i uczymy ratować oraz Bezpieczeństwo na wsi w
gospodarstwie rolnym. Zostało również zorganizowane spotkanie uczniów z policjantem, podczas którego
uczniowie mogli uściślić sobie wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w stosunku do siebie i osób
starszych, o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach i odpowiednim zachowaniu w ustronnych miejscach i
na wycieczkach.

5. Średnia ilość uczniów w oddziałach.
Liczba uczniów w szkole nie ulega większym zmianom i w minionym roku wynosiła 40 osób w szkole oraz 23
przedszkolaków w oddziale przedszkolnym. Liczebność klas to od 5- 9 uczniów.
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6. Wyposażenie placówki, dokonanie inwestycji i remontów.
Szkoła jest w dobrym stanie technicznych a jej wyposażenie jest również bardzo dobre. Jest to efekt
realizacji wielu projektów unijnych i pozyskanie funduszy na zakup nowatorskich pomocy dydaktycznych.
Dużym osiągnięciem było przystąpienie szkoły do projektu ,,Cyfrowa szkoła „ dzięki któremu szkoła
została wyposażona w :
· tablicę interaktywną,
· projektory i ekrany projekcyjne,
· urządzenie wielofunkcyjne,
· drukarki,
· laptopy dla nauczycieli
· laptopy dla każdego ucznia klas IV-VI
· urządzenia do analizy i przetwarzania danych (tablety)
Na terenie szkoły przeprowadzone również liczne inwestycje:
1.
2.
3.
4.

Zostało wykonane malowanie dolnego korytarza oraz ubikacji uczniowskich
Wymienionowentylatory ze zwykłychna elektryczne
Zabudowano lamperie na dolnym korytarzu
Została pomalowana klatka schodowa

5. W ostatnim czasie dokonano remontu i malowania elewacji szkoły.
6. Wykonano remont rur do kanalizacji ściekowej.
Część inwestycji została wykonana z budżetu szkoły a za część prac zapłacili sponsorzy.
7. Efekty kształcenia.
Po analizie wyników zewnętrznego sprawdzianu kl. VI oraz trzecioteściku w roku szkolnym 2011/2012
Rada Pedagogiczna postanowiła w roku szkolnym 2012/2013 wdrożyć w życie program poprawiający
efekty kształcenia obejmujący swym zasięgiem przede wszystkim sferę dydaktyczną. Podsumowując
wszystkie parametry opisujące średnie wyniki, porównywanie wyników sprawdzianu kl. VI z osiągniętymi
ocenami semestralnymi i końcoworocznymi poszczególnych uczniów, potwierdzały potrzebę dalszej
wzmożonej pracy, przeanalizowania metod nauczania, materiałów, z których się korzysta, pracy
zespołowej nauczycieli, pedagoga, uczniów i rodziców, relacji międzyludzkich oraz ustalenia konkretnych
procedur podnoszących efekty kształcenia. Przystąpiono do projektu ,,Cyfrowa szkoła” i realizowano
nowatorskie metody nauczania. Całoroczna praca w oparciu o podjęte założenia przyniosła pozytywne
efekty. Uczniowie osiągnęli dobre oceny a zarówno rodzice jak i nauczyciele byli z tego zadowoleni. Efekt
to – 100% uczniów osiągnęło promocję do następnej klasy, średni wynik sprawdzianu po klasie szóstej to
27 punktów, który jest najwyższy w gminie oraz wyższy od średniej w powiecie i województwie. Ponadto
osiągnięcia uczniów wynikające ze zdobytych miejsc w różnych konkursach świadczą o pozytywnych
efektach kształcenia.
8. Realizacja doskonalenia zawodowego.
Szkoła w Pniowie może poszczycić się faktem, iż kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze
wykwalifikowanym zespołem i nie ma problemu z zatrudnieniem bez kwalifikacji. Wszyscy nauczyciele
mają podwójne kwalifikacje. Jeden nauczyciel ma otwartą ścieżkę awansu na nauczyciela mianowanego,
pozostali to właśnie nauczyciele mianowani lub dyplomowani. W minionym roku szkolnym dodatkowo
jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe z logopedii, pozostali uczestniczyli w różnych kursach
doskonalących tj.:
· W ramach Szkoły Promującej zdrowie koordynator systematycznie uczestniczył w
doskonaleniach zawodowych organizowanych przez WOM METIS w Katowicach
· Pedagog uczestniczył w szkoleniu ,, Pomoc w drodze- program mobilnego poradnictwa
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·
·
·
·

specjalistycznego, wsparcia oraz interwencji kryzysowej…’oraz Interwencja kryzysowa w
pigułce
Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu ,,Wdrażanie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”
Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w
nauczaniu z wykorzystaniem platformy e-learning
Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe.
Zasady tworzenia IPET oraz PDW
,,Cyfrowa szkoła – obsługa urządzeń i oprogramowania”

9. Charakterystyka placówki.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie to wiejska placówka oświatowa obejmująca swym
obwodem Pniów, Paczynę (ul. Pniowska) Colant oraz Sroczą Górę. Gabarytowo nie ulega zmianie od 50
lat a więc od chwili wybudowania.
Posiada 6 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną , bibliotekę, 2 łazienki, 2 szatnie, salę świetlicową, pokój pielęgniarki,
kancelarię, sekretariat i pokój nauczycielski. W oddziale przedszkolnym są 2 sale, łazienka, kuchnia i szatnia. Szkoła
aktywizuje lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz Edukacji i wychowania młodzieży, organizuje
imprezy środowiskowe a przede wszystkim coroczny Festyn Rodzinny, współpracuje z lokalnymi organizacjami,
włącza się w sołeckie imprezy kulturalne, przygotowuje uczniów do świadomego i krytycznego uczestniczenia w
kulturze.
Tradycją jest iż co roku w naszej szkole mają miejsce takie wydarzenia jak:
·

Sprzątanie świata

·

Święto Patronki Szkoły

·

Pasowanie pierwszoklasistów

·

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

·

Święto Niepodległości

·

Andrzejki

·

Kiermasz Świąteczny

·

Jasełka

·

Dzień Babci i Dziadka

·

Dzień Bezpiecznego Internetu

·

Walentynki

·

Dzień Kobiet

·

Powitanie Wiosny

·

Dzień Ziemi i Zdrowia

·

Majowe Święta

·

Dzień Europejski

·

Dzień Sportu i Dziecka

·

Festyn Rodzinny

Ponadto Szkoła pozyskuje sponsorów na zakup wielu pomocy , remontów i materiałów niezbędnych w codziennej
pracy.
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10. Dożywianie
W szkole nie ma dożywiania.
11. Realizacja programów unijnych i innych wspomagających proces nauczania.
Największym osiągnięciem minionego roku jest przystąpienie naszej szkoły do projektu ,,Cyfrowa Szkoła”.
Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne wykorzystywane były głównie na zajęciach z przyrody,
matematyki, historii, techniki i częściowo na języku polskim. Rada Pedagogiczna uczestniczyła w różnych szkoleniach
z zakresu stosowania TIK. W drugim semestrze przeszkoleni zostaliśmy z korzystania z platformy e- Nauczyciel.
Ponadto e-koordynator uczestniczył w dwóch spotkaniach sieci, w czasie których nauczyciele dzielili się
spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu stosowania TIK. W kwietniu odbyła się lekcja pokazowa, w której
uczestniczyli nauczyciele ze SP nr 6 w Pyskowicach, SP w Paczynie oraz burmistrz i radni naszej gminy. Program jest
przedsięwzięciempilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniegoprogramu rządowego w sprawie rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji
uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów
powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnychz
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do
rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w
procesie uczenia się przez całe życie. Wprawdzie skończył się program pilotażowy, ale nasza szkoła nadal chce
wykorzystywać nowoczesne technologie w realizacji podstawy programowej. Naszym celem jest zachęcić pozostałych
nauczycieli do stosowania TIK na swoich lekcjach, aby w ten sposób zajęcia stały się atrakcyjniejsze dla uczniów.
Konsekwencjątego będzie większe zainteresowanie uczniów tematem i przyrost wiedzy.
Ponadto szkoła realizuje program :
· Ratujemy i uczymy ratować – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
·

Zachowaj Trzeźwy Umysł

·

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach

·

Szkoła Promująca Zdrowie

·

Szkoła Bez Przemocy

12. Ujemne strony które pojawiły się w działalności placówki
Szkoła funkcjonuje prawidłowo, spotyka się z wielkim uznaniem ze strony społeczeństwa Pniowa, i Paczyny, wszelkie
znikome problemy rozwiązuje na bieżąco. W związku z powyższym nie zauważono ujemnych stron działalności
placówki.

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
1. Ogólna charakterystyka placówki.
Liczba oddziałów: 12
Liczba uczniów : 272
Liczba nauczycieliwg szczebli awansu:
stażysta – 1
kontraktowy – 5
mianowany- 8
dyplomowany– 18
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Liczba personelu pozostałego: 12
2. Oferta ponadprogramowa placówki .
· W ramach godzin do dyspozycji dyrektora kontynuowano w klasach I przedmiot praktyczny o nazwie „Doskonalenie
umiejętności matematyczno- przyrodniczychw ramach programu Globe”.
· Od kilku lat szkoła oferuje uczniom możliwość udziału w dwóch projektach naukowo-badawczych z dziedziny nauk
przyrodniczych,tj. MiędzynarodowymProgramie GLOBE oraz The Baltic Sea Project.
· Uczniowie szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Młodzież w działaniu”, współpracując ze szkołą z
Finlandii.
· W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie działała szkolna drużyna piłki nożnej dziewcząt.
· W minionym roku (podobnie jak w poprzednich 10 latach) aktywnie współpracowano z toszeckim szczepem
harcerskim „Ignis”, którego członkowie są w większości obecnymi uczniami szkoły, jak i jej absolwentami.
· Szkoła, jak co roku, oferuje uczniom merytoryczny patronat nad ich udziałem w wielu projektach zewnętrznych i
konkursach, w których osiągają niejednokrotnie wysokie wyniki, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,j. obcych, historii, plastyki czy kultury fizycznej.
3. Dożywienie dzieci.
W minionym roku szkolnym z dożywiania korzystało średnio ok. 90 uczniów oraz kilkoro nauczycieli . Wśród uczniów
kilkanaście obiadów dziennie finansowanych było ze środków OPS Toszek. W sumie w minionym roku ugotowano
15758 obiady, z czego ze środków OPS Toszek sfinansowano 2612 obiadów.
4. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów.
Jak co roku szkoła realizowała przewidziane podstawą programową zajęcia dla uczniów klas I w zakresie „Edukacji dla
bezpieczeństwa”. W związku w ww. zajęciami przeprowadzono także próbne ewakuacje dla wszystkich uczniów klas I,
jak i ogólnoszkolne pełne ćwiczenia w ewakuacji w asyście lokalnej jednostki OSP i elementów gminnych struktur OC.
Na bieżąco egzekwowano zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, a wynikające ze statutu szkoły oraz innych
przepisów.

Podejmowano działania przeciwdziałające paleniu tytoniu przez młodzież, jak również w zakresie profilaktyki
dotyczącej przede wszystkim spożywania alkoholu. We współpracy z uczelnią wyższą przeprowadzono badania
ankietowe dot. problemu spożywania alkoholu przez młodzież szkoły.
W zakresie bazy materialnej mającej wpływ na bezpieczeństwo podopiecznych wykonano remont kapitalny części
ogrodzenia z jednoczesnymzachowaniem możliwości szybkiego dostępu do obiektów szkoły dla jednostek PSP.
5. Realizacja programów unijnych i innych, wspomagających proces nauczania.
Szkoła od wielu lat realizuje projekty związane ze wsparciem procesu dydaktycznego, jak i wychowawczego.
Najważniejsze z nich to: Program GLOBE, Baltic Sea Project, Adopcja na odległość.
6. Wyniki egzaminów .

zęść humanistyczna - arkusz standardowy

Lokalizacja
Województwo
Powiat
Gmina
Szkoła

Liczba zdających
41386
1047
85
85

Historia i WOS
Rozstęp
0% - 100%
18% - 100%
24% - 94%
24% - 94%
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Średni wynik Liczba zdających
58%
41384
56%
1047
58%
85
58%
85

J. polski
Rozstęp
0% - 100%
6% - 100%
6% - 97%
6% - 97%

Średni wynik
62%
63%
66%
66%
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A
B
C
D

25
19
16
25

24% - 94%
27% - 91%
33% - 79%
24% - 91%

60%
62%
52%
57%

25
19
16
25

25% - 97%
44% - 94%
6% - 97%
22% - 97%

65%
72%
64%
65%

ozkład punktów - Historia i WOS - arkusz standardowy - powiat

ozkład punktów - Historia i WOS - arkusz standardowy – szkoła

atwość czynności - Historia i WOS - arkusz standardowy - powiat

Łatwość czynności - Historia i WOS - arkusz standardowy - szkoła
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zęść matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy
Lokalizacja
Województwo
Powiat
Gmina
Szkoła
A
B
C
D

Liczba zdających
41369
1047
85
85
25
19
16
25

Przyroda
Rozstęp
7% - 100%
14% - 100%
18% - 89%
18% - 89%
29% - 79%
32% - 79%
36% - 82%
18% - 89%

Średni wynik Liczba zdających
59%
41369
57%
1047
56%
85
56%
85
56%
25
59%
19
52%
16
57%
25

Matematyka
Rozstęp
0% - 100%
3% - 100%
10% - 100%
10% - 100%
17% - 100%
10% - 86%
14% - 86%
10% - 90%

Średni wynik
47%
47%
48%
48%
50%
56%
44%
43%

ozkład punktów - Przyroda - arkusz standardowy - powiat

ozkład punktów - Przyroda - arkusz standardowy - szkoła
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atwość czynności - Przyroda - arkusz standardowy – powiat

atwość czynności - Przyroda - arkusz standardowy - szkoła

ozkład punktów - Matematyka - arkusz standardowy - powiat
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ozkład punktów - Matematyka - arkusz standardowy - szkoła

Lokalizacja
Województwo
Powiat
Gmina
Szkoła
A
B
C
D

zęść językowa- j. angielski - arkusz standardowy
j. angielski poz. podstawowy
j. angielski poz. rozszerzony
Liczba zdających
Rozstęp
Średni wynik Liczba zdających
Rozstęp
Średni wynik
36411
0% - 100%
64%
34702
0% - 100%
44%
855
15% - 100%
62%
741
3% - 100%
43%
66
18% - 100%
59%
57
3% - 90%
45%
66
18% - 100%
59%
57
3% - 90%
45%
13
23% - 83%
59%
11
13% - 68%
41%
18
18% - 100%
65%
16
5% - 88%
52%
13
20% - 95%
53%
12
3% - 83%
37%
22
25% - 100%
59%
18
10% - 90%
46%

ozkład punktów - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat
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ozkład punktów - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła

atwość czynności - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat

atwość czynności - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła
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ozkład punktów - j. angielski poz. rozszerzony - arkusz standardowy - powiat

ozkład punktów - j. angielski poz. rozszerzony - arkusz standardowy - szkoła

zęść językowa - j.niemiecki - arkusz standardowy
Lokalizacja
Województwo

j. niemiecki poz. podstawowy
j. niemiecki poz. rozszerzony
Liczba zdających
Rozstęp
Średni wynik Liczba zdających
Rozstęp
Średni wynik
4452
8% - 100%
59%
1895
3% - 100%
48%
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Powiat
Gmina
Szkoła
A
B
C
D

187
19
19
12
1
3
3

20% - 100%
35% - 100%
35% - 100%
35% - 100%
60% - 60%
83% - 93%
40% - 100%

64%
72%
72%
68%
60%
87%
79%

103
2
2

2

8% - 100%
13% - 100%
13% - 100%
13% - 100%

42%
56%
56%

56%

ozkład punktów - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat

ozkład punktów - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła

atwość czynności - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat
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atwość czynności - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła

atwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - powiat

atwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - gmina
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atwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - szkoła

W związku z ww. wynikami szkoła kontynuuje działania, o jakich była mowa w sprawozdaniach z lat poprzednich.
Poza tym podjęto następujące działania dodatkowe:
§ Wprowadzenie zajęć rewalidacyjnychw odniesieniu do uczniów potrzebujących tego typu wsparcia.
§ Dogłębna analiza wartości współczynników EWD w porównaniu do lat poprzednich, z uwzględnieniem
poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego.
§ Kontynuowaniepracy z uczniami zdolnym, jak i tymi potrzebującymi pomocy w nauce w ramach 2 godzin
tygodniowo z art. 42 KN.
7. Osiągnięcia uczniów.
Sportowe:
1. V miejsce w powiatowych biegach przełajowych chłopców,
2. VII miejsce w powiatowych biegach przełajowych dziewcząt,
3. III miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej chłopców,
4. II miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej dziewcząt,
5. II miejsce w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej,
6. III miejsce chłopców i IV dziewcząt w powiatowych drużynowychzawodach w tenisie stołowym,
7. III miejsce w powiecie w piłce siatkowej chłopców,
8. III miejsce w powiecie w piłce siatkowej dziewcząt,
9. VII miejsce w rejonie w drużynowychzawodach lekkoatletycznychchłopców,
10. Udział drużyny chłopców w półfinale wojewódzkimCoca- cola Cup,
11. Udział drużyny dziewcząt w II etapie rozgrywek wojewódzkichdziewcząt- Coca- cola Cup
12. I miejsce w powiecie- koszykówka dziewcząt,
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13. II miejsce w rejonie- koszykówka dziewcząt,
14. I miejsce w powiecie- koszykówka chłopców,
15. II miejsce w rejonie – koszykówka chłopców,
16. I miejsce w powiecie- badminton chłopców,
17. II miejsce w rejonie - badminton chłopców,
18. II miejsce w powiecie- badminton dziewcząt.
Inne:
1. Awans Agaty Cieślik do etapu rejonowego z konkursu z j. polskiego.
2. Awans Marcina Wawrzynoskado etapu rejonowego konkursu z biologii.
3. Awans 6 uczniów do etapu rejonowego konkursu z j. niemieckiego.
4. Awans do 3 etapu konkursu z j. niemieckiegoAmandy Golli (szczebel woj.).
5. I miejsce klasy IIa w XIV WojewódzkimPrzeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach.
6. Organizacja we współpracy z toszeckim szczepem harcerskim Ignis gminnego sztabu WOŚP- zebrano ponad 11 tyś
złotych i przekazano fundacji.
7. II miejsce w województwiew konkursie Eurowyzwaniew kategorii szkół gimnazjalnych.
8. Patrycja Krupa laureatem wojewódzkiegokonkursu regionalnego na temat- Konstanty Wolny-pierwszy marszałek
Sejmu Śląskiego.
9. Udział naszych uczniów w powiatowym konkursie plastyczno- bibliotecznym pt. „Śladami Tomka Wilmowskiego”
10. II miejsce ministrantów w półfinale diecezjalnychrozgrywek w piłce nożnej,
11. Udział grupy młodzieży w wyjeździe studyjnym do Finlandii w ramach projektu Młodzież w działaniu.
12. Szkolny Dzień Tańca.
13. Liana Anioł i Agata Cieślik – 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Historia bliska” Ośrodka Karta . Praca pod
tytułem: „Polacy- Sąsiedzi po II wojnie: przeciw sobie, obok siebie, razem” – praca badawcza.
14. Udział w projekcie „Elektro- nie- śmieci”.
15. Prezentacja dokonań szkolnego projektu Globe na forum Komisji Edukacji Rady Powiatu Gliwickiego.
16. Mirella Golombek- I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Radość w moim życiu”.
17. Nikola Kurc- I miejsce w wojewódzkimkonkursie pt. „Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny” - w kategorii
plastycznej.
18. Brak palaczy- uczniów na terenie szkoły.
19. Organizacja międzygminnegoturnieju przyrodniczego z okazji 85- lecia LOP i udziału w projekcie „Elektro- nie
śmieci”,
20. I miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Małych Form Scenicznychw j. niemieckim.
21. Prezentacja projektu unijnego („Dobry start- dobra przyszłość wyrównywanieszans edukacyjnychdzieci i
młodzieży Gminy Toszek”) na ogólnopolskiej konferencji nauczycieliProgramu Globe.
8. Średnia ilość uczniów w oddziałach.
W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 272 uczniów w 12 oddziałach, co daje średnią: 22,66 ucznia/
oddział.
9. Wyposażenie placówki , remonty- inwestycje.
Szkoła wyposażona jest w podstawowe pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć z młodzieżą. Posiadamy
także dwie pracownie informatyczne pozyskane w latach 2007-2008 z EFS. Szkoła dysponuje kilkoma kompletami
sprzętu RTV (telewizor + odtwarzacz DVD lub magnetowid VHS). W szkole znajduje się także Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej – tzw. ICIM pozyskany także z EFS (rok 2006). W szkole od lat działa biblioteka
posiadająca podstawowy księgozbiór. W skład księgozbioru wchodzą także nowoczesne pozycje multimedialne na
nośnikach elektronicznych, takie jak filmy CD, DVD i inne. W ostatnich 3 latach szkoła pozyskała wiele cennych
pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą. Środki pochodziły z funduszy UE - POKL w ramach
projektu „Dobry start- dobra przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek”. W
minionym roku zakupiono kolejne laptopy dla potrzeb kadry pedagogicznej, które są obecnie niezbędne do codziennej
pracy z młodzieżą .
W poprzednim roku szkolnym nasza placówka wzięła udział w programie edukacyjnym pt. „Jasna szkoła- prosta
sprawa”, który odbywał się we współpracy z firmą Philips . W programie tym szkoła uzyskała nagrodę w postaci
wyposażenia oświetleniowegodo 10 sal lekcyjnych,którego montaż nastąpi w 2014r.
W minionym roku szkolnym przeprowadzono następujące prace remontowe:
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· malowanie ścian sali gimnastycznej oraz szatni chłopców wraz z zapleczem sportowym,
· wzmocnienieugiętej belki sufitowej w sali nr 18,
· naprawa pęknięć ściany pomiędzy korytarzem a pokojem nauczycielskimi salą nr 7,
· wymiana uszkodzonego pionu kanalizacji w salach 4 i 10,
· malowanie ścian w sali nr 7 oraz w pokoju nauczycielskim,
· budowa brakującej części ogrodzenia od strony parkingu wraz z bramą,
· wymiana pokrycia dachu papowego nad korytarzem i częściowo szatniami sportowymi (w realizacji).
10. Doskonalenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje.
§
§
§
§
§

Szkolenie członków RP w zakresie pracy z uczniem o specyficznychproblemach edukacyjnych.
Szkolenie członków RP w zakresie emisji głosu.
Ukończenie przez dyrektora szkoły dwóch szkoleń e- learningowychw zakresie przepisów BHP i p. poż. w szkole.
Uczestnictwo szerokiego grona nauczycieliw gamie szkoleń organizowanychprzez Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
Indywidualnestudia i kursy wg. potrzeb nauczycieli.

11. Ujemne strony, jakie pojawiły się w działaniu szkoły.
§ Jak zawsze niska frekwencja rodziców na zebraniach klasowych, a więc utrudniony kontakt z domem rodzinnym
uczniów,zwłaszcza tych mających trudności w nauce.
Wciąż niska motywacja uczniów do nauki- wysoki wskaźnik uczniów nie znajdujących w domu rodzinnym
§
właściwychwzorców motywującychdo podejmowania większego wysiłku edukacyjnego.
§ Brak środków finansowych na remont boiska szkolnego, cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej oraz wymianę
terakoty na korytarzu sali gimnastycznej- pomimo decyzji nakazowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Gliwicach.
§ Kontynuacja praktyki wliczanie dochodów z wynajmu pomieszczeń szkoły w plan budżetowy szkoły, co w sposób
automatyczny może powodować dziurę w budżecie szkoły w momencie wypowiedzenia przez wynajmujących
jakiejkolwiekz umów.
§ Niewywiązywaniesię organu prowadzącego z terminowego przesyłania dokumentów niezbędnych do rytmicznej i
zgodnej z prawem działalności szkoły, tj. projektu organizacyjnego,aneksów do projektu organizacyjnego.
Struktura podziału kompetencji dot. administracji na linii organ prowadzący- szkoła nie sprzyja przejrzystości
§
kompetencji z uwagi na stan, w którym dyrektor szkoły odpowiada osobiście za wszelkie decyzje finansowe szkoły, a
jednocześnie pozbawiony jest realnej możliwości prowadzenia stałego, wydajnego nadzoru nad operacjami księgowymi
związanymi z realizacją tychże operacji (księgowość znajduje się w ZOPO tj. całkowicie poza strukturą organizacyjną
szkoły, a więc także poza jakąkolwiek podległością służbową).
Wyniki badań prowadzonych w szkole jasno dowodzą, iż młodzież gimnazjum posiada zbyt łatwy dostęp do
§
alkoholu, co powinno skłonić władze gminy do podjęcia działań mających na celu uporządkowanie czy wręcz eliminację
tego problemu.
Propozycje OPS dot. finansowania działań profilaktycznych wobec uczniów gimnazjum nie zawierają w ogóle
§
działań praktycznych, np. wspierania aktywności sportowej, a jedynie formy szkoleniowe, które w naszej opinii są
iluzorycznie skuteczne w odniesieniu do młodzieży szkolnej.
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Publiczne Przedszkole w Toszku
1. Ogólna charakterystyka placówki:
Publiczne Przedszkole mieści się w Toszku przy ul. Dworcowej 21. W roku szkolnym 2012/2013 do pięciu
oddziałów uczęszczało 110 wychowanków. W placówce zatrudnionych było 12 nauczycieli (2 kontraktowy,
8 mianowanych,1 dyplomowany, 1 bez stopnia) oraz 11 pracowników obsługi.
Placówka posiada:
- 5 sal dydaktycznych, 1 sypialnie, 1 szatnię dla dzieci, 1 szatnię dla pracowników, gabinet dyrektora,
gabinet logopedy z biblioteką, małą salę sekretariat, kuchnię, magazyn żywnościowy, zmywalnię, 2
łazienki z toaletami, kotłownię.
W roku szkolnym 2012/2013 zakupiono:
- kanapa dla dzieci „Motyl”
- 419,99 złotych
- fotele dla dzieci „Motyl” szt.2
- 379,99 złotych
- krzesła dla dzieci „Leon” szt. 6
- 355,74 złotych
- stoły prostokątne dla dzieci szt.3
- 720,00 złotych
- metalowa szafa do sekretariatu
- 1126,68 złotych
- karnisze -7szt.
- 665,00 złotych
- sokowirówka Moulinex
- 399,00 złotych
- pralka Indesit
- 999,00 złotych
- kubki dla dzieci -24szt.
- 152,16 złotych
- sztućce dla dzieci (widelce,łyżki,łyżeczki).
- 283,32 złotych
- talerze dla dzieci (deserowe, płytkie, głębokie)
- 511,14 złotych
- salaterki -25szt.
58,50 złotych
- pomoce dydaktyczne dla dzieci
- 1591,88 złotych
- termometry(do mierzenia temperatury potrawy i wilgotności)
- 184,50 złotych
- spłuczki do WC dla dzieci
- 196,00 złotych
- czajnik Zelmer
- 129,00 złotych
- kołderki dla dzieci na leżakowanie
- 750,00 złotych
- zmywarka uniwersalna
- 5853,57 złotych

2. Oferta ponadprogramowa placówki.
Przedszkole swoją ofertę edukacyjną opiera na wymaganiach zawartych w podstawie programowej.
Ponadto nasza placówka realizuje szereg istotnych zadań wynikających z potrzeb i predyspozycji oraz
zainteresowań wychowanków. Placówka oferowała w roku 2012/2013 zajęci dodatkowe organizowane na
wniosek rodziców ( język niemiecki jako język mniejszości narodowej finansowany ze środków gminy oraz
j.angielski i rytmikę opłacane przez rodziców).
Przedszkole organizowało wycieczki i wyjazdy do Multikina w Zabrzu, Rodzinnego Centrum Rozrywki
„Alele” w Zbrosławicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Dinoparku w Rybniku, Strzelec Opolskich na
przedstawienie teatralne. Odbywały się cyklicznie przedstawienia teatralne z udziałem żywego aktora
oraz lalek kukiełkowych w wykonaniu aktorów z zewnątrz.
W działalność przedszkola na stałe wpisały się akcje i projekty :
- „Góra grosza” – akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej organizator Towarzystwo „Nasz
Dom” Środki przeznaczone dla zawodowych rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 32

- „Akadenmia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków, Profilaktyka
Stomatologiczna,
- placówka jest partnerem „ Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom – Przyjazna Szkoła”,
- uczestniczy w akcji 1% dla mojej placówki,
- projekt edukacyjny UNICEF „Wszystkie kolory świata”,
-„Przedszkolny Kącik wymiany Książek” – akcja książka dla przedszkolaka- projekt organizowany przez
Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom” przy aktywnym zaangażowaniu rodziców oraz Centrum Kultury
„Zamek” w Toszku.
Bierzemy od kilku lat udział w zbiórce surowców wtórnych:
- zużytych baterii prowadzone przez firmę REBA za co dzieci otrzymują nagrody rzeczowe (zabawki),
- nakrętek w akcji „Wkręć się w pomaganie” dla osoby prywatnej na leczenie,
- zużytych tonerów w akcji „Komputery za tonery” we współpracy z PTH „Technika” w Gliwicach,
pozyskane środki przeznaczone są na naszą placówkę.
Wychowankowie przedszkola brali czynny udział w gminnych, międzygminnych, powiatowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki polskiej i
niemieckiej. Przedszkole oraz Centrum Kultury „Zamek” w Toszku było organizatorami międzygminnego
Festiwalu Wiersza „Twórczość Juliana Tuwima słowem malowana” pod patronatem Starosty Powiatu
Gliwickiego oraz Burmistrza miasta Toszek.
Placówka współpracowała ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum, z Przedszkolami z Pyskowic, Kotulina,
Kielczy, Centrum Kultury „Zamek” w Toszku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, higienistką
szkolną, policją w Toszku, Nadleśnictwem Rudziniec, harcerzami z X Toszeckiej Drużyny Harcerskiej
szczepu „Ignis” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku.
Przedszkole prowadzi stałą współpracę z Klubem Ekologicznym „Gaja” i brało udział w kampaniach
ekologicznych: „Święto Drzewa” (współpraca z fundacją Nasza Ziemia), akcja społeczna, „Dzień Słońca –
żółty dzień w przedszkolu”, „Światowy dzień Wody” projekt „Zaadoptuj rzekę” przy współpracy z
regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. „Sprzątanie Świata” międzynarodowa akcja
połączona z segregacją śmieci.
Organizowane były również dla dzieci i ich rodziców uroczystości i imprezy okolicznościowe : „Dzień
Przedszkolaka”, „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Dzień drzewa – pomarańczowy dzień w przedszkolu”,
„Andrzejkowe wróżby”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”; „Mikołaj w przedszkolu”, „Kiermasz kartek
świątecznych”.; „Dzień książkowego Misia”, „Bal karnawałowy”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień dziecka”,
„Zielony Dzień –przywitanie wiosny z Marzanną”, „Zielona Noc”- dzieci starsze miały okazję spędzić noc
w przedszkolu.
Organizowaliśmy przedstawienie bożonarodzeniowe „Jasełka”, które były zaprezentowane w
środowisku lokalnym w Sali Peterswaldskiej w Centrum Kultury „Zamek” w Toszku.
Jak w poprzednich latach, również w ubiegłym roku organizowane organizowana była we współpracy z
Radą Rodziców impreza „Dni Rodziny”. Jest to „piknik rodzinny” skierowany do całej społeczności
miasta. Organizowane na nim są różnego rodzaju zabawy, atrakcje dla dzieci i ich rodziców. W naszej
Placówce organizujemy coroczny kiermasz książek z księgarni „Taniej książki” Tuliszków. Na stałe
przedszkole od wielu lat współpracuje z miastem i gminą partnerską Hohenau . Dzięki tej współpracy
dzieci Publicznego Przedszkola w Toszku otrzymały paczki świąteczne.
3. Dożywianie dzieci.
W przedszkolu organizowane jest pełne wyżywienie wychowanków- 3 posiłki dziennie, z którego korzysta
110 dzieci w tym 4 dzieci opłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Cena posiłków oferowanych przez placówkę wynosi 4,00 złotych dziennie.
4. Działalność opiekuńczo – wychowawcza.
Działalność opiekuńcza przedszkola wobec dziecka nie polega jedynie na sprawowaniu opieki i nadzoru w
zastępstwie rodziny, ale również na zaspakajaniu potrzeb dziecka oraz czuwaniu nad jego rozwojem.
Działalność wychowawcza to kierowanie rozwojem dziecka, w tym wspierania dzieci uzdolnionych oraz
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wspomaganie dzieci z trudnościami po przez prace wyrównawczą.
W stosunku do dzieci z
utrudnionym „startem” podjęło działania:
- indywidualizacja procesu nauczania,
- indywidualne zajęcia,
- współpraca z pedagogiem i logopedą oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Pyskowice,
- organizowanie zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
W stosunku do dzieci uzdolnionych przedszkole podjęło działania wspierające talent i zainteresowania
aktywizując dzieci do udziału w wielorakich konkursach. Działalność przedszkola zapewnia nie tylko
realizację wszystkich zadań zawartych w podstawie programowej, ale przede wszystkim zapewnia
dzieciom podmiotowe traktowanie i pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące – mające na celu
wspomaganie wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków zgodnego z ich potrzebami, możliwościami i
zainteresowaniami.
W ramach realizacji różnych programów:
·
Program Wychowania Przedszkolnego pt: „Bezpieczne przedszkole”,
·
Przedszkolnego Programu Adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich,
·
Programu Wychowawczego Publicznego Przedszkola w Toszku,
·
Profilaktycznego Programu pt: „Bezpieczne Przedszkole”.
Program skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych
instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo (Policja, Sanepid, Służby Medyczne, Poradnia
Psychologiczna, Nadleśnictwo). W ramach programu zostały wykonane:
- gazetka dla rodziców „Bezpieczne Przedszkole”,
- warsztaty dla dzieci i pracowników przedszkola „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”,
- Konkurs Literacki dla rodziców i dzieci „Bezpieczny przedszkolak”,
- prezentacja multimedialna dla rodziców, personelu przedszkola pt: „Bezpieczne Przedszkole”,
- galeria prac plastycznych wykonanych przez dzieci i rodziców „Bezpieczne Przedszkole”,
- zobligowano pracowników, rodziców dzieci do przestrzegania procedur i regulaminów znajdujących się w
przedszkolu,
- udział w regionalnym konkursie Plastycznym organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 92 w
Krakowie „Ludzie, którzy dbają o nasze Bezpieczeństwo” oraz Konkurs plastyczny pod patronatem
Burmistrza Myszkowa zorganizowane przez Przedszkole nr 1 w Myszkowie „Bezpieczny Przedszkolak”,
- powiatowy konkurs plastyczny – Starostwo Powiatowe w Gliwicach „Zapobiegajmy pożarom”,
- przeprowadzenie Rady Szkoleniowej dla nauczycieli „Organizacja wypoczynku i bezpieczeństwa na
placu zabaw”.
Dzieci realizują różne treści w sposób zabawowo-zadaniowy, aktywizujący. Uczą się określonych
pozytywnych zachowań dostosowanych do ich wieku rozwojowego i możliwości, mających na celu
prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym, a
wyrobione u dzieci nawyki zaprocentują w dorosłym życiu dzisiejszych przedszkolaków. Rozwijanie
zainteresowań i zdolności jest bardzo istotne w ważnym okresie przedszkolnym lecz nie mniej istotne jest
współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka, społeczno-przyrodniczym oraz okazywanie dziecku
pomocy za każdym razem kiedy zauważymy, że jest ona potrzebna i konieczna. Wczesna interwencja
nauczyciela, specjalisty, realizowana w formie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, rewalidacyjnych oraz
we współpracy z rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala dziecku na zniwelowanie
lub całkowite usunięcie trudności, które przeszkadzały mu w osiągnięciu kolejnego etapu edukacyjnego.

5. Realizacja doskonalenia zawodowego.
W placówce funkcjonuje system Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli prowadzony przez lidera WDN
wyłonionego z kadry pedagogicznej, który pomaga wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. Kadra
pedagogiczna bierze udział w szkoleniach , warsztatach, kursach i konferencjach organizowanych przez
Ośrodki Metodyczno-Edukacyjne: „Metis”, „Didesko i Centrum Usług Edukacyjnych”, „Librus”, „ Rytm
Studio Tańca i Muzyki”. Są to zarówno szkolenia bezpłatne oraz finansowane z budżetu placówki.
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Nauczyciele korzystają z doradztwa metodycznego prowadzonego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny
oraz biorą czynny udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Urząd Miasta.
Pracownicy administracyjno-gospodarczy również biorą udział w szkoleniach, które wzbogacają ich
kompetencje oraz podnoszą kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

6. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa wychowanków.
Baza przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki do realizacji zadań
statutowych przedszkola pt: „Bezpieczne przedszkole”.
Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i pomocy dla nich przeznaczonych. Przedszkole dysponuje
zapleczem umożliwiającym organizację zajęć na świeżym powietrzu. Po każdorazowej przerwie w
zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie dokonano przeglądu budynku i otoczenia.

7. Ujemne strony działalności placówki.
- Bardzo zły stan ogrodzenia wokół placówki (wskazane na corocznym przeglądzie budowlanym obiektu)
oraz brak środków finansowych na jego modernizację.
- Brak środków finansowych na modernizację bardzo złego stanu elewacji budynku oraz dachu i kominów
(wskazane na corocznym przeglądzie budowlanym obiektu).

Na podstawie sprawozdań placówek oświatowych przekazanych do ZOPO w Toszku opracował i zredagował Piotr
Koziol, kierownik Zespołu Placówek Oświatowych w Toszku.

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 35

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego
za rok szkolny 2012/2013

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek
1. szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
Szkoła Podstawowa w Kotulinie
Szkoła Podstawowa w Paczynie
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
2. gimnazja
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
3. przedszkola
Publiczne Przedszkole w Toszku
Do egzaminu po szóstej klasie szkoły podstawowej przystąpiło 76 uczniów. Maksymalna liczba
punktów, która uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosiła 40.
Wyniki kształtowały się następująco:
w kraju: - wynik średni = 23,9
w województwie - wynik średni = 23,5
w powiecie - wynik średni = 23,9
w gminie - wynik średni = 23,7
Toszek = 23,1
Kotulin = 24,9
Paczyna = 22,2
Pniów = 27,0
Poniżej przedstawiamy sprawozdania z podziałem na placówki.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku
1. Wyniki sprawdzianu
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka uzyskali ze
sprawdzianu średni wynik 23,1 punktu. Oznacza to, że nasza szkoła w skali staninowej awansuje
drugi rok z rzędu. Wynik ten jest porównywalny ze średnim wynikiem w powiecie (23,9) i
województwie śląskim (23,5).
Należy tu wspomnieć, że wśród 52 uczniów, którzy pisali egzamin, dwóch miało orzeczenie o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, a 9 opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o
dostosowaniu wymagań do możliwości ucznia. Wśród powodów indywidualizacji pracy z takimi
uczniami wymieniane są: obniżone możliwości intelektualne, zaburzenia koncentracji uwagi, czy
obniżony rozwój percepcji słuchowo-wzrokowej.
Coroczna szczegółowa analiza uzyskanego wyniku i testy diagnostyczne prowadzone w ciągu roku
szkolnego pozwalają na wcześniejsze określanie umiejętności mniej rozwiniętych i kształcenie ich
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nie tylko na lekcjach, ale także w ramach zajęć wyrównawczych oraz dodatkowych godzin
wynikających z Karty Nauczyciela. Wymieniona wcześniej analiza testu z 2012 roku pozwoliła na
sformułowanie szeregu wskazań do pracy każdego nauczyciela, które Rada Pedagogiczna
zaakceptowała na początku roku szkolnego. Zatem należało:
- w praktyce szkolnej zwracać uwagę na odczytywanie tekstów literackich,
popularnonaukowych przez uczniów oraz doskonalić wnioskowanie na ich podstawie (standard
I),
- starać się o uzyskanie od ucznia informacji zwrotnej o zrozumieniu przeczytanego tekstu lub
polecenia (standard I),
- zachęcać do redagowania zaproszeń, ogłoszeń, itp. dotyczących życia szkoły i najbliższego
otoczenia (standard II),
- zwiększyć liczbę zadań doskonalących działania na liczbach, doskonalić umiejętność
określania zależności między faktami, zjawiskami i procesami (standard III),
- rozwijać umiejętności związane z rozumowaniem podczas wszystkich przedmiotów kładąc
nacisk na myślenie przyczynowo – skutkowe (standard III),
- ćwiczyć podczas zajęć korzystanie z różnych źródeł informacji, doskonalić nabywanie
umiejętności posługiwania się słownikami, mapami itp. (standard IV),
- zwiększyć ilość zadań wymagających rozwiązywania problemów praktycznych zaś treści
zadań powinny być bliskie doświadczeniom uczniów (standard V
2. Ogólna charakterystyka placówki
Liczba oddziałów: 17 + 2 oddziały zerowe = 19
Liczba uczniów: 320 + 43 = 363
Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 19,1
Liczba nauczycieli: 35, w tym 5 niepełnozatrudnionych:
dyplomowanych: 19
mianowanych: 10
kontraktowych: 6
stażystów: 0
Liczba pracowników administracji i obsługi: 13 osób, w tym 9 osób obsługi, 4 administracji
(ogółem 9,38 etatu).
3. Oferta ponadprogramowa placówki
W roku szkolnym 2012/2013 w szkole prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów:
1. SKS dla dziewcząt i chłopców;
2. Gimnastyka korekcyjna;
3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniem PPP do nauczania specjalnego
4. Zajęcia logopedyczne;
5. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem szkolnym;
6. Zajęcia wyrównawcze;
Ponadto uczniowie szkoły brali udział w zajęciach prowadzonych w ramach realizacji projektu
„Comenius”. W ramach projektu Comenius uczestnicy pogłębiali znajomość języka angielskiego,
umiejętności komputerowe oraz poznawali kulturę, tradycje, historię i potrawy państw
uczestniczących w projekcie tj.: Litwy, Łotwy, Rumunii i Turcji.
W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym na Łotwie (wrzesień 2012) w Turcji
(listopad 2012), w Rumunii (styczeń 2013) i na Litwie (maj 2013). W maju br. gościliśmy w naszej
szkole i naszym mieście uczniów i nauczycieli szkół współpracujących z nami w projekcie.
Jak co roku Uczniowie klas trzecich wyjechali nad morze na zajęcia w ramach „zielonej szkoły”.
Uczniowie klas IV wzięli udział w turnusie rehabilitacyjnym w Suchym Borze.
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4. Dożywianie dzieci
Stołówka szkolna średnio miesięcznie wydawała 126 obiadów dla uczniów, w tym do 16 dzieci
korzystało z obiadów opłacanych przez MOPS w Toszku;
Miesiąc

Średnio

Liczba obiadów
odpłatnych

Liczba obiadów
płaconych przez
opiekę społeczna

Razem

IX 2012

114

16

130

X 2012

114

16

130

XI 2012

118

13

131

XII 2012

116

14

130

I 2013

117

14

131

II 2013

112

15

127

III 2013

106

15

121

IV 2013

106

15

121

V 2013

106

15

121

VI 2013

105

14

119

111,4

14,7

126,1

5. Osiągnięcia uczniów
 II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Pyskowicach - Marek Gmiński
 I miejsce - Emilia Weis w Międzygminnym Konkursie Wiedzy ,,Omnibus” 2013 w Świbiu
 II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Miś Bezpieczeństwa - Joanna Bulla, Dominik Korba, Szymon Grabowski (S. Paździor)
 II miejsce w konkursie języka angielskiego z wiedzy o Szkocji pt.: „Scotland” który odbył
się w Szkole Podstawowej w Paczynie - Joanna Bulla, Julia Czempik, Arkadiusz Pożarski
(A. Nowak).
 Artur Szafraniec (kl.VIb) - I miejsce w międzygminnym konkursie w Kotulinie,
II miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie językowej „DaF Kenner”,
Wyróżnienie w Konkursie Pięknego Czytania opowiadań w języku niemieckim w Krakowie
 Szymon Szafraniec (kl.VIb) - Wyróżnienie w Konkursie Pięknego Czytania opowiadań w
języku niemieckim w Krakowie
 Międzygminny etap konkursu j.niemieckiego dla szkół podstawowych w Kotulinie (etap
gminny- Agnieszka Chudzińska i Wiktoria Bytomska, Wiktoria Bytomska – 4 miejsce w
etapie międzygminnym)
 12 Olimpiada Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych woj.śląskiego w Raciborzu
(finalistka- Agnieszka Chudzińska)
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkania zamkowe” – II miejsce Jakub Dziuba,
wyróżnienie – Dominika Skawińska.
 Udział w przesłuchaniach do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I-III w
Pyskowicach – III miejsce Natalii Prawdy (Ic) (R. Buchta)
Zorganizowane przez nauczyciela zawody sportowe i osiągnięcia uczniów
 Turniej Orlika o puchar premiera Tuska w mini piłce nożnej chłopców – Pyskowice (SP
Toszek zajęła I miejsce przed Kotulinem i Pyskowicami)

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 38

 Turniej powiatowy w mini piłce nożnej – boisko orlik w Pyskowicach
(I – Toszek, II – Poniszowice, III – Pyskowice, IV – Wielowieś)
 Finał powiatowy w mini piłce nożnej chłopców – boisko orlik w Knurowie (SP Toszek – SP
Knurów 2:7)
 Turniej powiatowy w mini piłce ręcznej chłopców w Pilchowicach (wyniki : chłopcy : I –
Toszek, II – Pilchowice, III – Świbie, IV – Sierakowie; dziewczyny : I – Poniszowice, II –
Toszek, III – Wielowieś, IV – Sierakowice, V – Żernica)
 Turniej rejonowy w mini piłce ręcznej chłopców w Gliwicach (Toszek – Gliwice 12:3)
 Półfinały wojewódzkie w mini piłce ręcznej chłopców – hala Pogoń Zabrze (wyniki : SP
Toszek – SP 19 Zabrze 8:18, SP Toszek – SP 1 Lubliniec 6:15 )
 Zawody w czwórboju lekkoatletycznym ( złoty medal zdobył Dominik Korba, srebrne
medale: Damian Kalita i Paweł Cieślik, a brązowe Maciej Donnerstag i Szymon
Szafraniec)( Julia Czempik, Klaudia Woźniak, Aleksandra Przywecka, Karolina Sawicka)
 Turniej finałowy szkółek piłkarskich „Nivea” w Warszawie. Naszą szkołę reprezentowało
39 uczniów uczniów klas I – VI, którzy wraz z uczniami SP Kotulin walczyli we wszystkich
grupach wiekowych. Największy sukces osiągnęli chłopcy grupy U-13 (trzynastolatki),
którzy zajęli 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej.
 Diecezjalny Turniej Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej diecezji gliwickiej w MOSiR w
Pyskowicach. Uczniowie naszej szkoły (Szymon Szafraniec, Karol Grzybek, Dominik
Korba, Bartłomiej Zabłocki, Kacper Zymela, Robert Bochenek), dotarli do półfinału
rozgrywek.
6. Ewaluacja wyników nauczania i działalność opiekuńczo-wychowawcza
Pracę wychowawczą opieramy na wartościach uznanych wspólnie przez uczniów, nauczycieli
i środowisko, przedstawioną w przyjętym do realizacji planie wychowawczym szkoły.
Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która diagnozuje deficyty
rozwojowe i możliwości edukacyjne uczniów zalecając kierunek pracy z nimi w szkole i w domu
szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. Każdego roku czwartoklasiści są
poddani badaniom przesiewowym pod katem dysleksji przez specjalistów z PPP. Uczniowie
przejawiający trudności w nauce mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach:
- korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych oraz dla uczniów z dysleksją.
Dodatkowo w szkole funkcjonuje pomoc pedagogiczna, logopedyczna, koleżeńska.
Wyniki nauczania na koniec roku szkolnym 2012/2013
Sklasyfikowano wszystkich 320 uczniów w szkole, wśród nich 52 absolwentów. W klasach IV
– VI 63 uczniów otrzymało 101 ocen celujących, z czego 60 ocen celujących uczniowie otrzymali z
przedmiotów artystycznych i wychowania fizycznego, 22 uczniów otrzymało nagrody książkowe
(średnia ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie), 17 uczniów otrzymało świadectwa z
wyróżnieniem i 9 uczniów nagrody za osiągnięcia sportowe. 14 uczniów stypendia: 7 - naukowe
(średnia ocen co najmniej 5,2) i 7 - sportowe. 6 osób otrzymało nagrodę książkową za wzorową
frekwencję. Jeden uczeń klasy czwartej nie uzyskał promocji do klasy wyższej.
Już po raz trzeci w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz
instytucjonalizacja zaplecza badawczego” w naszej szkole przeprowadzono diagnozę na tej samej
grupie badawczej (po uzyskaniu zgody od rodziców/opiekunów).
Szkoła zapewniała rozwój zainteresowań i szczególnych umiejętności uczniów poprzez realizację
programów i akcji:
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
„Lepsza szkoła”
„Szkoła bez przemocy”
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„Zachowaj trzeźwy umysł”
„Bezpieczna łapa” w tym „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”
„Szkoła Bezpiecznego Puchatka”
„Zbierz koreczek na domeczek”
Świetlica środowiskowa
Europejski Program Edukacyjny COMENIUS.
Braliśmy też udział w Programie Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w
szkole” dla klas I – III.
W nawiązaniu do „Szlachetnej paczki” wspomogliśmy biedne rodziny z naszej miejscowości.

7. Realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli:
W roku szkolnym 2012/2013:


Staż ukończyli i w wyniku postępowania uzyskali stopień nauczyciela mianowanego: p.
Adam Nowak i ks.Jacek Liwowski;



Staż na nauczyciela dyplomowanego kontynuowały: p. Aneta Gola, p. Aleksandra Kupczyk
a p. Magdalena Rychalska taki staż rozpoczęła.

 Studia Podyplomowe – Surdopedagogika ukończony II sem. (Pandel K., Pondo M. Sikora
B.)
 Studia podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność:
Logopedia, ukończony IV sem. (Plich B.)
 Kurs kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika - ukończony (Dobiosz I., Skowron-Rittau L.)















Kurs kwalifikacyjny – Bibliotekoznawstwo (Rychalska M.)
Kurs kwalifikacyjny - Tyflopedagogika (A. Jachimczuk)
Specjalistyczny kurs Instruktora Sportu- specjalizacja Piłka Ręczna (A. Gabryś)
Samokształcenie (publikacje zawodowe i in.) I. Makuch
Seminarium dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanej przez WSiP,
(S. Paździor, I. Krzemińska, M. Ogonowska)
IX Forum Edukacyjnym w Gliwicach. (S. Paździor, I. Krzemińska)
Szkolenie Dlaczego warto pracować z podręcznikiem multimedialnym na zajęciach
komputerowych? (S. Paździor, I. Krzemińska)
Szkolenie wyd. Hueber pt: uczyć niemieckiego z nowym podręcznikiem. Nowe
perspektywy w nauce j. niemieckiego (A. Gola, A. Kupczyk)
Warsztaty metodyczne wyd. WSzPWN pt: Aktywizacja uczniów na lekcjach j.
niemieckiego. (A. Gola, A. Kupczyk)
Konferencje metodyczne wyd. KLETT pt: Każdy uczeń ma szansę- praca z uczniami o
różnych potrzebach edukacyjnych na lekcji j. niemieckiego, diagnoza umiejętności. (A.
Gola, A. Kupczyk)
Aktywizujące metody rozwijania umiejętności mówienia. (A. Gola, A. Kupczyk )
Jak wspierać i oceniać uczniów w szkole podstawowej z uwzględnieniem dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? (A. Gola, A. Kupczyk )
Tygodniowe warsztaty z Goethe Instytutu dla nauczycieli SP(A. Gola)
Warsztaty plastyczne: „Wiosenne dekoracje – orgiami z kwadratów”, „Technika serwetkowa
w pracy z dziećmi”, „Wykorzystanie przykładowych technik plastycznych w pracy
wychowawczej z dziećmi”. (A. Jachimczuk, B. Smędzik)
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 Konferencje metodyczne dla wychowawców i kierowników świetlic szkolnych (B.
Smędzik)
 IX Forum Edukacyjnym w Gliwicach organizowanym przez GOM (A. Nowak)
 Uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych przez wydawnictwo Oxford (A. Nowak):
- „Więcej, lepiej, Super! Czyli co nowego w klasach 1-3 szkoły podstawowej”;
- „Krok po kroku, czyli praca z grupami o zróżnicowanym poziomie w klasach 4-6 szkoły
podstawowej.”
 Szkolenia: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota”, „Uczeń trudny
i uczeń zdolny w szkole- możliwości nauczyciela w zakresie wspierania ich rozwoju
i pomocy psychologiczno- pedagogicznej” (B. Plich)
 Udział w konferencji „ Profilaktyka chorób nowotworowych” (D. Mazur)
 Szkolenie: „Problemy edukacyjne na lekcjach wychowania do życia w rodzinie” ramach
udziału w Klubie Nauczyciela Wychowania do Życia w Rodzinie (E. Wojewodzic)
 Szkolenie -,, Zabawy muzyczno-ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej
postawy”. (E. Wojewodzic)
 Szkolenie w Krakowie dla logopedów pt „Stymulacja mechanizmów lewo-półkulowych”.
(M. Pondo)
 Warsztaty metodyczne na temat pracy z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych
pt. „Pchnąć do myślenia!”. Stałe śledzenie serwisu dla nauczycieli wydawnictwa Nowa Era.
Wzbogacenie zestawu pomocy dydaktycznych, tworzenie nowej bazy sprawdzianów i
klasówek. Stała lektura Biuletynów Nowej Ery poświęconych dydaktyce matematyki i pracy
wychowawczej z klasą (R. Cichoń)
 Szkolenia: „Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota” oraz „Uczeń trudny
i uczeń zdolny w szkole - możliwości nauczyciela w zakresie wspierania ich rozwoju i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – zorganizowanych przez wyd. Nowa Era; (R.
Plich-Czerner)
 Warsztaty metodyczne – „Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie
chemii i fizyki” – Metris ; (R. Plich-Czerner)
 Warsztaty: Profilaktyka w środowisku, rodzinie – strategie pomocy. (M. Blajsz)
 Kurs doskonalący z informatyki (R. Swolany)
 Warsztaty: „Profilaktyka a środowisku, szkole, rodzinie – strategie pomocy” (K. Pandel)
 Warsztaty: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej
półkuli mózgu” (K. Pandel)
 Spotkania pedagogów w PPP w Pyskowicach (K. Pandel)
 Udział w comiesięcznych spotkaniach księży katechetów diecezji gliwickiej. (J. Liwowski)
8. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów:
1. Dyżury nauczycielskie podczas przerw;
2. Realizacja programu profilaktyki;
3. Kamera przed wejściem do szkoły;
4. Udział w akcji „Szkoła bez przemocy”;
5. Skrzynka „Problemów i pomysłów” – możliwość anonimowego zgłaszania problemów;
6. Coroczne spotkania z policjantem;
7. Spotkanie z policjantem na temat bezpiecznych wakacji;
8. Teatrzyk profilaktyczny;
9. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu „Ratujemy i uczymy
ratować” J. Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
9. Realizacja projektów unijnych
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 Projekt DG Edukacja i Kultura Program „uczenie się przez cale życie” COMENIUS
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 PEWNIAK – Pozytywna Energia W Nauczaniu I Aktywnym Kształceniu
podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej
i edukacji wczesnoszkolnej woj. Śląskiego - Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu
IX, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Wyposażenie placówki, dokonane inwestycje i remonty
- laptop – 2399 zł
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, gabinetu pedagoga, sekretariatu szkoły – 18 486,63 zł
- dozór techniczny – 947,50 zł
- usługi internetowe – 1200,00 zł

11. Ujemne strony
1. Awaria systemu grzewczego w hali sportowej.
2. Brak ogrodzenia terenu wokół szkoły.
3. Brak stałej opieki higienistki szkolnej.
4. Zbyt mała ilość etatów obsługi i administracji.
5. Darmowa poczta internetowa, która gromadzi każdego dnia dziesiątki e-maili - zbędnych
ofert, co wydłuża czas odczytywania otrzymanych wiadomości i odnalezienia
najważniejszych korespondencji. Rozwiązaniem problemu byłaby poczta komercyjna lub na
serwerach Urzędu Miasta.

Szkoła Podstawowa w Kotulinie
1. Wyniki sprawdzianu
Sprawdzian pisało 10 uczniów. Średnia klasy 24,9 punktu na 40 możliwych do zdobycia. Średnia
w gminie to 23,7 punkt, w województwie 23,5; w powiecie 23,9; średnia krajowa to 23,9. Najlepiej
uczniowie wypadli w standardach pisanie 74%, i czytanie 69%. Ponownie najsłabiej wypadło
wykorzystanie wiedzy w praktyce 42,5 %. Największa liczba uzyskanych przez uczniów punktów
to: 39, najniższa to 10 Odchylenie standardowe 7,2 ; rozstęp wyników 10-39. We wszystkich
standardach szkoła uzyskała wyniki wyższe od gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Na znormalizowanej skali staninowej szkoła uzyskała wynik – wyżej średni. Na tym samym
poziomie znalazło się 18,6% szkół w województwie i 16,1% szkół w kraju.
W ciągu roku szkolnego w klasie VI były prowadzone zajęcia ZDW, w pierwszym semestrze
dodatkowa lekcja języka polskiego w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu. Na zajęciach
tych uczniowie rozwiązywali testy z ubiegłych lat, rozwiązywali zadania tekstowe, pisali
wypowiedzi pisemne (różne formy – opowiadanie, ogłoszenie, list itp.). Wszystkie działania
uczniów odbywały się pod ścisłą kontrolą nauczycieli, którzy służyli swoją pomocą, cierpliwie
tłumaczyli i wyjaśniali pomagając rozwiązywać problemy i przygotowując uczniów do pisania
sprawdzianu.
2. Ogólna charakterystyka placówki.
Do Szkoły Podstawowej w Kotulinie uczęszczają dzieci z trzech wsi Kotulina, Ligoty Toszeckiej i
Proboszczowic – w ubiegłym roku szkolnym 53 uczniów.
Placówka liczyła 8 oddziałów: 6 oddziałów szkolnych - po jednym z każdego rocznika (53
uczniów) i 2 oddziały przedszkolne (40 przedszkolaków).
Szkoła jest placówką z dodatkowa nauką języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego.
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Język mniejszości narodowej był prowadzony w każdej klasie (3 godziny w tygodniu) i w jednym
oddziale przedszkolnym (4 godziny tygodniowo). Szkoła mieści się w starym budynku,
wymagającym stale napraw i konserwacji. Dach szkoły od kilku lat przecieka i czeka na
wyremontowanie. Ściany wewnętrzne budynku posiadają wiele zacieków i wymagają
pomalowania, po każdym deszczu powstają nowe zacieki.
Przy szkole znajduje się namiotowa sala gimnastyczna. W hali sportowej prowadzone są zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach przedstawiała się
następująco: oddziały przedszkolne – 40 dzieci, klasa I- 8; klasa II – 9; klasa III – 12 ; klasa IV – 5 ;
klasa V– 9 ; VI klasa – 10. Z początkiem roku szkolnego szkoła zatrudniała 15 nauczycieli, w
marcu zatrudnienie wzrosło o 1 nauczyciela (zastępstwo za nauczyciela przebywającego na
zwolnieniu lekarskim). W placówce pracowało 8 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 5
kontraktowych . W szkole w ubiegłym roku byli zatrudnieni: jeden pracownik administracyjny (1/2
etatu),woźny ( 3/4 etatu), dwie sprzątaczki (1 1/2 etatu). W oddziale przedszkolnym woźna
oddziałowa na ¾ etatu.
3. Oferta ponadprogramowa placówki
Zajęcia pozalekcyjne w szkole w ubiegłym roku szkolnym to SKS w tym co tygodniowy wyjazd na
basen do Paczyny (3 godz.), zajęcia w świetlicy szkolnej - codziennie 2 godziny i środowiskowej
(1 razy w tygodniu - 3 godziny). Zajęcia dodatkowe w ramach godzin dyrektorskich art. 42 KN w
ramach tych godzin: przygotowywania do konkursów przedmiotowych i regionalnych, zajęcia
wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki i zawody sportowe w
tym biegi masowe i rekreacyjne. Klasa IV i V była na jedno dniowej wycieczce w Krakowie i
okolicach, współfinansowanej przez Radę Rodziców. Klasa VI odwiedziła Dream Park w Ochabach
(I nagroda w konkursie). Rada Rodziców zorganizowała dla klas II-VI wyjazd do Lublińca na
„Bieg o Nóż Komandosa”. Odbyły się wycieczki pod hasłem „Pracuję z pasją” do piekarni i do
Urzędu Miejskiego w Toszku. Na terenie szkoły zorganizowano spotkanie w ramach Małej
Akademii Muzyki – „Z saksofonem na ty”, oraz spektakl teatralny „Mój wuj podróżnik”. W Dniu
Dziecka szkołę odwiedził Deutsch Wagen Tour. Uczniowie szkoły uczestniczyli w wyjeździe do
GTM w ramach XIX Gliwickich Spotkań Teatralnych w spektaklu teatralnym „Odyseja”.
Nauczyciele prowadzili szereg działań poszerzających krąg zainteresowań uczniów, między innymi:
 udział w różnych akcjach i kampaniach takich jak: Góra Grosza, Pomóż i Ty, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
 prowadzenie fotograficznej i albumowej kroniki szkoły
 prowadzenie strony internetowej szkoły www.spkotulin.edupage.org.
We wrześniu odbyło się spotkanie z misjonarzem, byłym uczniem naszej szkoły który, przyjechał z
Madagaskaru na urlop. Nauczyciele i uczniowie przy dużej pomocy rodziców zorganizowali w
listopadzie akcję sprzedaży samodzielnie wykonanych wianków adwentowych i ozdób
świątecznych. Dochód ze sprzedaży został przekazany na rzecz malgaskich dzieci na
Madagaskarze, kontynuując w ten sposób nawiązany przed laty kontakt z misjonarzem z
Madagaskaru. Akcję zakończyła impreza środowiskowa „X Dzień Regionu”. W trakcie spotkania
rozdano dzieciom 120 paczek ze słodyczami. Tradycyjnie dorośli byli częstowani pączkami i kawą.
Środki na zorganizowanie imprezy pozyskano od sponsorów. W trakcie roku szkolnego obyły się:
zbiórka makulatury, zbiórka pustych opakowań po tuszach do drukarek i kserokopiarek. Z okazji
ważnych wydarzeń szkolnych w szkole były organizowane apele i uroczyste akademie. Aktywnie
uczestniczyliśmy w Integracyjnej Spartakiadzie im dr. Guttmana. Przez cały rok szkolny były
prowadzone zajęcia w ramach programu „Piłkarskie szkółki Nivea” - jako jedyni w powiecie
gliwickim zakwalifikowaliśmy się na II miejscu do ścisłego finału 10 najlepszych szkół w Polsce.
W czasie karnawału Rada Rodziców zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci i zabawę dla
dorosłych. Na terenie szkoły zorganizowano turnieje piłkarskie zapraszając uczniów z sąsiednich
szkół.
Szkoła organizowała: Międzygminny Konkurs Języka Niemieckiego, Gminny Konkurs
Ortograficzny, Gminne Biegi Przełajowe, była współorganizatorem Ministranckiego Turnieju w
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Piłce Nożnej dla Dekanatu Ujazdowskiego. W czerwcu z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, dla
przedszkolaków, uczniów i ich rodziców zorganizowano Piknik Rodzinny.
4. Dożywianie
W ubiegłym roku szkolnym w szkole nie prowadzono dożywiania.
Szkoła brała udział w programie „owoce w szkole” dla klas I-III, oraz w programie „Szklanka
mleka” dla każdego ucznia.
5. Osiągnięcia uczniów
Integracyjna spartakiada im dr Gutmana w Toszku
 II miejsce w zawodach piłki siatkowej
 II miejsce w zawodach – tor przeszkód
 III miejsce w tenisie stołowym
III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
 II miejsce w kategorii D
 I miejsce w kategorii C
Bieg Jesieni organizowany przez Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne
2. I miejsce
3. III miejsce
4. III miejsce
Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
 Wyróżnienie
Bieg Jesieni 2012 Pyskowice
 cztery I miejsca
X Jesienny Cross Zdzieszowice zasięg międzynarodowy
 Trzy I miejsca
 II miejsce
 III miejsce
 IV miejsce w punktacji szkół
XVI Bieg Przełajowy „Bieg o Nóż Komandosa” Lubliniec udział klas II-VI – uczestniczyli
uczniowie klas II -VI
 Dwa II miejsca
 Trzy III miejsce
Międzywojewódzki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Toszka
 I miejsce
VII Festiwal Gwary Śląskiej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi
 I miejsce zespół 1,2,3 klasy I-III
 II miejsce uczniowie klas IV-VI
Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych
 I miejsce
 III miejsce
 II miejsce w klasyfikacji szkół
V Spichlerzowy Przegląd Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po Naszymu” pt: „Opowieści o
śląskiej Wiliji”
 I miejsce w Finale konkursu
Międzyszkolne konkurencje sportowe – Tor przeszkód Błotnica Strzelecka
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 1 miejsce
X Międzygminny Przegląd Kolęd w Języku Niemieckim
 I miejsce kat. I-III
Minutowa Piosenka Klasowa – Ogólnopolska Akcja Labirynt
 Nagroda specjalna za wysoki poziom realizacji i pomysł wykonawczy piosenki zgłoszonej
do II edycji ogólnopolskiego konkursu dla klasy III i opiekunek
IX Powiatowy Konkurs Mowy Śląskiej o Nagrodę Burmistrza Miasta Pyskowice – kategoria
plastyczna
 Nagroda specjalna dla uczestników
Międzywojewódzki Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Toszka
 I miejsce
XI Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny
„Kim chciałbym zostać w przyszłości”
 I miejsce w kategorii III-IV
II Gliwicki Bieg Orkiestrowy XXI Finał WOŚP
 I miejsce
Mistrzostwa Ministrantów Dekanatu Ujazdowskiego w Piłce Nożnej
 III miejsce
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców
 I miejsce
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
 I miejsce
Ogólnopolski Konkurs „Ocalić od zapomnienia-wiersze, piosenki, baśnie i bajki naszych
dziadków”
 I miejsce
Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z matematyki PINGWIN 2012
 I miejsce dyplom laureata
 V miejsce
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Klio – 2012” Polskie Symbole Narodowe
 I miejsce w szkole
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Badmintonie
 II miejsce
 Dwa III miejsca
Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych – Strzelce Opolskie
 I miejsce
Międzywojewódzki Turniej w Piłce Nożnej Chłopców
 I miejsce
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w mini-siatkówce chłopców
 II miejsce
Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w mini-siatkówce dziewcząt
 I miejsce
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt zawody rejonowe
 I miejsce
XXI Konkurs Piosenki Niemieckiej Zabrze-Mikulczyce
 I miejsce kategoria solistów
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 I miejsce zespół Eins, zwei, drei... kategoria zespoły
XVIII Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej
 I miejsce
 Wyróżnienie zespół „Eins, zwei, drei..”
I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „Piosenka o moim przedszkolu”
 IV miejsce
Konkurs Edukacyjny – "My aktywni kreatywni” organizowany przez Dream Park Ochaby Park
Rozrywki i Edukacji
 I miejsce klasa VI
IX Rajd „Strzelecka Wiosna”
 V miejsce
IX Powiatowy Konkurs Recytatorski uczniów nauczania zintegrowanego
 I miejsce
 II miejsce
Ogólnopolski Konkurs z matematyki Galileo 2013
 III miejsce
Ogólnopolski Konkurs „Lokomotywa” skomponuj muzykę do wiersza Tuwima
 II miejsce oddział Przedszkolny
 II miejsce klasa III
 I miejsce klasa II
 I i III miejsce Oddział przedszkolny „zerówka”
Półfinał Wojewódzki w mini piłce siatkowej dziewcząt
 IV miejsce
XII Ogólnopolski Wiosenny Festiwal Fletowy
 I miejsce
IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyczna Kraina Przedszkolaka” organizowanym przez
Przedszkole nr 8 w Gnieźnie
 II miejsce i dwa wyróżnienia dla oddziału przedszk.
XII Konkurs Wiedzy o Powiecie Gliwickim pt. „Skarbiec rodzinny”
 III miejsce
Powiatowy Festiwal Wiersza w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima pt. Twórczość Juliana
Tuwima słowem malowana”
 Wyróżnienie
Bieg Wiosny 2013 organizowany w ramach akcji ogólnopolskiej „Cała Polska biega”
 Dwa I miejsca
 Dwa III miejsca
XV Bieg Strzelca organizowany z okazji obchodów Dni Ziemi Strzeleckiej
 Dwa I miejsca
Międzywojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Scotland
 III miejsce
I Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Chłopców Strzelce Opolskie
 II miejsce
XIII Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”-finał wojewódzki
 III miejsce
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Ogólnopolski Konkurs Matematyczny GENIUSZ Szkolna Akademia Wiedzy
 Dwa Dyplomy laureata
Olimpiada Wiedzy Archimedes. plus Matematyka 19 edycja
 Laureat I stopnia
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Albus-Centrum Edukacji Szkolnej
 III miejsce
Dranie w tranie-czyli wyliczanki i rymowanki śmieszne niesłychanie organizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Opolu
6. III miejsce
7. Wyróżnienie

6. Ewaluacja wyników nauczania i działalność opiekuńczo -wychowawcza
W ubiegłym roku szkolnym 43 uczniów uzyskało promocje do klasy programowo wyższej, 10
uczniów ukończyło szkołę. Uczennica klasy II nie była klasyfikowana ze względu na stan zdrowia i
dużą absencję chorobową. Dla dwóch uczniów szkoła prowadziła nauczanie indywidualne. Dwóch
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego było prowadzonych programem szkoły
specjalnej. Uczennicy z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przedłużono czas nauki o
1 rok. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 9 uczniów, w tym w klasie IV - 2, w V - 4, w VI - 3,
przyznano 4 nagrody książkowe, 2 uczniów uzyskało stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen
5,2 i wyżej). Przyznano 1 nagrodę za 100% frekwencję.
Średnia szkoły w klasach IV-VI ze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,35. Rodziców uczniów z
wysokimi wynikami w nauce (średnia ocen 4,75 i wyżej) szkoła uhonorowała listami
gratulacyjnymi. W szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów dojeżdżających 2
godziny dziennie i 1 razy w tygodniu zajęcia świetlicy środowiskowej. Zorganizowano prelekcję
dla rodziców „Jak motywować uczniów do nauki”
7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
W ubiegłym roku szkolnym doskonalenie zawodowe nauczycieli przebiegało w następujący
sposób:
 W ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciele uczestniczyli w następujących
konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach zewnętrznych:
1. Kursy internetowe: „Modelowa pomoc uczniom z SPE”,
2. Bezpieczeństwo w gospodarstwie i na podwórku,
3. Dziecko bezpieczne w sieci i w internecie,
4. Monitorowanie realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i
dokumentacji nauczyciela przedszkola,
5. Warsztaty dla nauczycieli szkół pilotażowych w zakresie rytmiki z elementami
kształcenia słuchu,
6. Oblicze przemocy,
7. Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej,
8. Program nauczania języka mniejszości narodowej w drugim etapie edukacyjnym wg
nowej podstawy programowej,
9. Elementarz XXI wieku w praktyce,
10. Życie z pasją, jak wciąż kochać zawód nauczyciela,
11. Trenerskie Szkolenie w ramach programu „Piłkarskie Szkółki Nivea” prowadzone
przez trenerów Akademii Ajaks Amsterdam,
12. Sztuka uczenia,
13. Realizacja projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów
przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach
poddziałania 9.1.1 PO KL
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 Na terenie szkoły zostały przeprowadzone szkolenie zewnętrzne:
 W co się bawić-zabawy polisensoryczne w edukacji szkolnej,
 Gry i zabawy ruchowe w przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej,
 Nowa rola nauczyciela w zmieniającej się szkole,
 W ramach WDN przeprowadzono konferencje na temat:
 Monitorowanie nowej podstawy programowej i ewaluacja,
 Tablica interaktywna, netbooki,
 Korzystanie z pracowni komputerowej -prowadzenie szkolnej strony internetowej.
8. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów
Przez cały rok szkolny realizowano zagadnienia zawarte w programie profilaktyki i programie
wychowawczym szkoły. We wszystkich klasach przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzono egzamin na kartę rowerowa w wyniku
którego 11 uczniów otrzymało kartę rowerową. Oddział przedszkolny brał udział w IV edycji
programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”, i w programie „Zdrowy początek – bezpieczne
korzystanie z komputera i internetu wśród najmłodszych”.
Odbyły się spotkania z policjantami. Systematycznie były prowadzone pogadanki na temat:
bezpieczeństwo w czasie wolnym; bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia zdrowotne.
Zorganizowano na terenie szkoły „Dzień Profilaktyki” pod hasłem „Najważniejsze wartości w
naszym życiu”. Uczniowie klasy III przygotowali przedstawienie „Sąd nad Papierosem”. W szkole
działa system monitoringu obejścia wokół szkoły, działają dwa systemy alarmowe, przy wejściu do
szkoły znajduje się domofon.
9. Realizacja programów unijnych i innych wspomagających proces nauczania.
Przez cały rok szkolny realizowano II etap akcji „Piłkarskie szkółki Nivea” do której szkoła
zakwalifikowała się jako jedyna z powiatu gliwickiego. 50 uczniów przez cały rok szkolny
ćwiczyło na zajęciach sportowych wykorzystując pozyskany w programie sprzęt sportowy (piłki,
bramki, stroje sportowe i inne). W ramach programu zorganizowano rozgrywki miedzy szkolne i
uczestniczono w turniejach wyjazdowych w innych szkołach. Nauczyciel prowadzący wraz z
innymi nauczycielami i uczniami prowadzili stronę internetową organizatorów akcji.
Od marca do akcji zostali włączeni uczniowie pozostałych
szkół naszej gminy (Toszek i
Paczyna). W efekcie szkoła zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do 10 najlepszych szkół w
Polsce. 108 uczniów naszej gminy uczestniczyło w trzy dniowych rozgrywkach finałowych w
Warszawie. Z zawodów uczniowie przywieźli 8 pucharów po jednym w każdej kategorii, każdy
uczestnik otrzymał medal, nowy strój piłkarski piłkę nożna i upominek w postaci zestawu
kosmetyków firmy Nivea. Realizowaliśmy również Program Edukacyjno-Terapeutyczny
„Ortograffitti Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla uczniów dyslektyków mających trudności w
nauce. Szkoła otrzymała Certyfikat. Wzięliśmy udział w programie Deutsch Wagen Toour.
9. Wyposażenie placówki, dokonane inwestycje i remonty
Przed rozpoczęciem ubiegłego roku szkolnego dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych.
Odnowiono dwie sale na parterze z przeznaczeniem na nowo powstały oddział przedszkolny i
świetlicę szkolną (adaptacja byłej sali gimnastycznej). Zakupiono wyposażenie do oddziału
przedszkolnego: segmenty, półki na zabawki, biurko dla nauczyciela, stoliki i krzesełka tablicę
sucho-ścieralną, maty korkowe na gazetki oraz dywan. Założono poręcze wzdłuż schodów do
toalety, zamontowano ubikacje dla dzieci przedszkolnych. Z pozyskanych środków Rada Rodziców
zakupiła dywan dla oddziału przedszkolnego na ulicy Świbskiej i krótkoogniskowy projektor
multimedialny do pracowni komputerowej w szkole. Zakupiono nowe krzesełka i stoliki dla
najmłodszych przedszkolaków, do szkoły dwie sucho-ścieralne tablice. Zgodnie z zaleceniami
sanepidu podłączono ciepłą wodę do wszystkich umywalek w szkole. W oddziale przedszkolnym
na ulicy Świbskiej dokonano wymiany tablicy elektrycznej i scalenia liczników obsługujących
oddział. W czasie wakacji dokonano niezbędnych napraw poprawiających estetykę i
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umożliwiających rozpoczęcie nowego roku szkolnego - pomalowano elementy elewacji
zewnętrznej, bramy, balustrady, drzwi do szkoły, itp. W szkole na bieżąco były prowadzone prace
konserwatorsko – naprawcze na miarę możliwości budżetowych szkoły mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom i poprawienie estetyki szkoły.
10. Ujemne strony działalności placówki
Brak zaplecza sanitarnego (toalety, szatnie)sali gimnastycznej co powoduje małe zainteresowanie
wynajmem sali przez mieszkańców gminy i okolic. Zalecenie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o konieczności usunięcia zacieków na ścianach szkoły
powstałych na skutek przecieków w dziurawym dachu szkoły – termin usunięcia usterek 31.08.
2014 r.

Szkoła Podstawowa w Paczynie
1. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty:
Wskaźniki
Liczba uczniów
Wskaźniki łatwości sprawdzianu
Liczba punktów do zdobycia
Mediana
Wynik średni
Odchylenie standardowe
Wynik najwyższy
Wynik najniższy

Ogółem
6
0,54
40
20
22,20
8,3
32
14

Procentowy udział chłopców 50 %
Procentowy udział uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (w tym dysleksja) 50%
Wyniki uzyskiwane w sprawdzianie zewnętrznym wymykają się spod normalnej charakterystyki
statystycznej ze względu na nieliczną grupę poddaną badaniu. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo
dużą liczebność uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, co wpływa na obniżenie
wyników sprawdzianu.
2. Osiągnięcia uczniów
Konkursy:
Uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach na różnych szczeblach organizacyjnych. W wielu z
nich osiągali sukcesy stając się laureatami. Najważniejsze osiągnięcia wykraczające poza rejon
gminy Toszek:
L.p Nazwa konkursu
.
1
Powiatowy Przegląd Małych
Form Scenicznych w Języku
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2
3
4
5
6
7
8

Niemieckim
Międzywojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego „Scotland”
Międzywojewódzki Turniej
Piłki Nożnej
Gminny Turniej Tenisa
Stołowego
Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego
Gminne Zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym
Gminne Zawody w Biegach
Przełajowych
Zbieramy Makulaturę
Oszczędzamy Lasy

międzywojewódzki I

zespół

Międzywojewódzk
i
gminny

I

zespół

I, II

indywidualnie

powiatowy

III

indywidualnie

gminny

I, I, II,
II,
III, III,
III
I

indywidualnie

gminny
wojewódzki

indywidualnie
zespół

3. Ilość uczniów w szkole: 72 (razem z oddziałem przedszkolnym)
4. Wyposażenie placówki
Szkoła Podstawowa w Paczynie wyposażona jest w sześć sal lekcyjnych, pracownię komputerową,
pracownię muzyczną, pracownię plastyczną, salę gimnastyczną, basen kąpielowy oraz
pomieszczenia administracyjno-biurowe. W budynku funkcjonuje węglowy system centralnego
ogrzewania, na który składają się – nowa kotłownia z dwoma piecami c.o. oraz stara 79-letnia
armatura c.o. Nasza placówka wyposażona jest w bardzo nowoczesną pracownię komputerową,
stanowiącą Centrum Kształcenia Ustawicznego Wioska Internetowa dla całej lokalnej społeczności.
Wartość wyposażenia pracowni szacowana jest na ok. 110 tys. złotych. W szkole w Paczynie przez
cały rok szkolny 2012/13 działał basen kąpielowy, na którym uczniowie uczestniczyli w zajęciach
nauki i doskonalenia pływania. Z obiektu tego korzystała również społeczność uczniowska szkół z
Kotulina. To już 18 rok utrzymywania tego obiektu w ruchu.
5. Efekty kształcenia
w Szkole Podstawowej w Paczynie prowadzone były w r.szk. 2012/13 zajęcia pozalekcyjne:
- Zajęcia czytelnicze dla klas I-III;
- Koło Ekologiczne, w ramach którego prowadzona była edukacja ekologiczna, uczniowie
poznawali miejscową specyfikę ekostanu;
- Zajęcia polonistyczne dla uczniów klas IV-VI;
- Zajęcia matematyczno-techniczne dla uczniów klas IV-VI;
- Zajęcia Plastyczne dla uczniów klas I-IV;
- Zajęcia Muzyczne, na którym dzieci doskonaliły umiejętności gry na instrumentach muzycznych,
śpiewu, aranżacji, a także choreografii i tańca.
W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła w Paczynie brała udział w wielu programach:
L.P.
NAZWA
UCZESTNICY
1.
Szkoła Promująca Zdrowie
wszyscy
2.
Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy
wszyscy
3.
Radosna szkoła
I
4.
Pomagamy z uśmiechem
wszyscy
5.
Mleko w szkole
wszyscy
6.
Akademia Aquafresh
Przedszkole
7.
Kubusiowi Przyjaciele Natury
Przedszkole
8.
Klub Bezpiecznego Puchatka
I
9.
Śniadanie daje Moc
I- III

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 50

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Owoce w szkole
Akademia Carex
Akcja Tapori Aby dobrze się uczyć potrzebujemy...
Bezpieczeństwo dzieci w sieci
Projekt Krokus
Próbny Sprawdzian szóstoklasisty z Operonem
Pierwsza pomoc
SKO
Akcja Tapori Kostka Pokoju
Badanie OBUT
Podróż z EFESiem
Szkolenie KRUS bezpieczeństwo na wsi, w
gospodarstwie wiejskim

I – III
III – VI
IV
IV – V
VI
VI
Wszyscy
I – VI
IV
III
IIII
IVI

W r.szk. 2012/13 szkoła była organizatorem gminnych zawodów sportowych: Gminne Zawody
Sportowe
w
Czwórboju
Lekkoatletycznym
dla
dziewcząt
i
chłopców.
Przez cały rok szkolny w szkolnym basenie kąpielowym organizowane były zajęcia nauki pływania
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kotulinie. W zajęciach tych uczestniczyła liczna grupa dzieci–
cotygodniowo ok. 30 osób. W szkole odbył się również Międzywojewódzki Konkurs Języka
Angielskiego oraz Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym Miś Bezpieczeństwa pod
honorowym patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego. Szkoła Podstawowa w Paczynie prowadzi
bardzo intensywna pracę na rzecz środowiska lokalnego. Udostępniamy mieszkańcom pracownię
komputerową, służymy bazą na organizowanie różnych zebrań, przygotowujemy imprezy
środowiskowe. Na wyróżnienie zasługują te najbardziej spektakularne, w których uczestniczy cała
społeczność szkolna i które gromadzą liczne rzesze miejscowej społeczności:
- „Inwazja Mikołajów” - ramach tej akcji wszyscy uczniowie i nauczyciele roznoszą dla wszystkich
mieszkańców Paczyny zrobione własnoręcznie życzenia i prezenty świąteczne.
„Dzień
Seniora”
organizowany
dla
babć
i
dziadków
naszych
uczniów
- „Festyn Rodzinny” organizowany praktycznie dla wszystkich mieszkańców Paczyny.
We wszystkich tych imprezach dzieci prezentują własne zaangażowanie, zdolności i talenty, a nade
wszystko efekty współpracy uczniów z nauczycielami.

6. Realizacja doskonalenia zawodowego
W r.szk. 2012/13 nauczyciele realizowali zadania w ramach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciele uczestniczyli w różnych grantowych kursach doskonalących z zakresu doskonalenia
warsztatu pracy, wdrożenia nowej podstawy programowej oraz stosowania technik informacyjnych
i multimedialnych w procesie kształcenia. Kursy te organizowane były przez Gliwicki Ośrodek
Metodyczny w ramach zawartej z nim umowy o pomocy pedagogicznej, Regionalny Ośrodek
Metodyczno-Edukacyjny METIS Katowice (całoroczne szkolenie w zakresie promocji zdrowia w
ramach szkoły promującej zdrowie) oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie
(szkolenia w zakresie nowych technologii i technik nauczania TIK)
7. Projekty unijne
W r.szk. 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Paczynie była organizatorem projektu unijnego
„e-dukacj@ w Gminie Toszek - kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”
realizowanego w Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4.
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. W projekcie tym uczestniczyło 20 nauczycieli ze
szkół podstawowych z Paczyny i Pniowa. Celem działań projektowych było wyposażenie
uczestników projektu w kompetencje do nauczania multimedialnego z wykorzystaniem technologii
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informacyjno-komunikacyjnej. Wartość całego projektu wynosiła 115.824,94 zł. Szkoła
zrealizowała również projekt rządowy „Radosna Szkoła”, w ramach którego przygotowano klasę
dla pierwszoklasistów dostosowując ją do wymagań obniżonego wieku szkolnego. Zakupiono
pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 6.000,- zł
8. Zagrożenia dla działalności
Zagrożenia wynikają głównie z warunków budowlanych:
- duże koszty ogrzewania obiektu – stara armatura o niskiej sprawności grzewczej, duża kubatura
całkowita obiektu, niska izolacja termiczna ścian i dachów budynku;
- zły stan techniczny ścian i sufitów basenu kąpielowego – zastosowane blachy elewacyjne
zaczynają rdzewieć.

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie
1. Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej
Sprawdzian to ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia klasy VI szkoły podstawowej. Jest on
obligatoryjnym sprawdzianem organizowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
W przekonaniu większości społeczności, jest on potwierdzeniem wiedzy i umiejętności oraz
efektem pracy wszystkich lat spędzonych w szkole. Nie można jednak zapominać iż uczeń, który
ten sprawdzian pisze, to tylko 12 letni młody człowiek, który ma prawo mieć problem ze stresem
czy zmiennym nastrojem w danej chwili. W związku z powyższym sprawdzian po klasie szóstej
powinien być jedynie wskazówką dla nauczycieli w jakich obszarach wiedzy i umiejętności
pracować z uczniami. W naszej szkole uczniowie jak co roku byli przygotowywani do sprawdzianu
poprzez udział w zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych oraz poprzez trzy testy próbne ( na
podstawie materiałów udostępnianych z OKE) oraz dwa testy proponowane przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe i Wydawnictwo ,,Operon”. Sprawdzian po klasie szóstej wypadł
znacznie lepiej, aniżeli próbne sprawdziany(I próbny-śr.wynik-20,87, II próbny z Operonem śr.wynik-23,75,III próbny-śr.wynik-24,5). Średni wynik klasy z głównego sprawdzianu w roku
szkolnym 2012/2013 to: 27 punktów.
Z pewnością uzyskany wynik świadczy o poważnym podejściu klasy do sprawdzianu,
zaangażowaniu rodziców (motywacja do nauki, zasadność uzyskiwania coraz lepszych wyników)
oraz nauczycieli. Nie bez znaczenia był wprowadzony program naprawczy dla Szkoły, którego
wskaźnikiem efektywności działań były wyniki po próbnym oraz końcowym sprawdzianie.
Optymizmem napawa fakt, iż uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie ze standardami, na które
położono duży nacisk w programie naprawczym tj. czytanie i pisanie.
2. Oferta ponadprogramowa placówki.
W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia ponadprogramowe były realizowane jedynie w ramach
dodatkowej godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczonej na zapewnienie możliwości
zrealizowania obowiązku o którym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Były to koła
zainteresowań z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki. Ponadto odbywały się zajęcia
wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz z dziećmi zdolnymi, które były
przygotowywane do różnych konkursów przedmiotowych. Potrzeby uczniów oraz oczekiwania
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rodziców zostały zaspokojone poprzez zorganizowanie zajęć w takiej właśnie formie.
Były również zajęcia w CKNONW, podczas których uczniowie mieli możliwość korzystania z
Internetu, programów komputerowych, multimedialnych słowników, kursów i komputerowych
tłumaczów językowych oraz szkoleń według własnych zainteresowań.
3. Osiągnięcia uczniów.
Liczne konkursy organizowane na terenie gminy, powiatu i województwa były okazją do
wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami przez naszych uczniów oraz zdobywania cennych
nagród.
Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/13:
Konkursy sportowe:




Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Pniowie – IV miejsce
Turniej Piłki Nożnej w Toszku – IV miejsce
Czwórbój lekkoatletyczny w Paczynie –czołowe miejsca indywidualne

Konkursy z muzyki:
II- I miejsce Wojewódzki festiwal pieśni i piosenki patriotycznej
III- I miejsce Wojewódzki festiwal kolęd i pastorałek
Konkursy z plastyki:
II- I miejsce Powiatowy konkurs plastyczny „Dinozaury i inne zwierzęta prehistoryczne
powiatu gliwickiego”-Maksymilian O. kl. I
III- I miejsce Oliwia M. kl.VI
IV- II miejsce Mateusz M. kl. II
V- III miejsce Szymon P. kl.VI
VI-Wyróżnienie Paulina Z. kl.VI
Język polski:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Powiatowy Konkurs Recytatorski
Gminny Konkurs Gwary Śląskiej w Kotulinie
Powiatowy Konkurs Gwary Śląskiej w Izbicku
Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas IV – VI
Szkolny Konkurs Frazeologiczny dla klas IV-VI
Szkolny konkurs na „Najładniejszy zeszyt do języka polskiego”

Język niemiecki:
1. Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w języku niemieckim w Pyskowicach
2. Konkurs Prozy i Poezji Josefa von Eichendorf w Wielowsi
Matematyka:
1. Ogólnopolski Konkurs ZUCH organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnejwyróżnienie
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4.Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa
Do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów i
pracowników należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w
zajęciach organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły zadbał o bezpieczną bazę szkoły i
odpowiednie przygotowanie całego społeczeństwa. W związku z powyższym w ostatnich dniach
wakacji został dokonany przegląd szkoły pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
podczas których nie odnotowano zaniedbań czy zagrożeń dla uczniów i pracowników. Podobnego
przeglądu dokonano po przerwie zimowej, czyli w lutym 2013 roku. Przeprowadzono również
próbną ewakuację uczniów i pracowników, która przebiegła bardzo sprawnie. Pedagog szkolny
odbył szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a dzięki fantomom pozyskanym od
fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni w
zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto pedagog wraz z dyrektorem
uczestniczyli w szkoleniu Ratujemy i uczymy ratować oraz Bezpieczeństwo na wsi w
gospodarstwie rolnym. Zostało również zorganizowane spotkanie uczniów z policjantem, podczas
którego uczniowie mogli uściślić sobie wiedzę na temat kulturalnego zachowania się w stosunku do
siebie i osób starszych, o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach i odpowiednim zachowaniu w
ustronnych miejscach i na wycieczkach.

5. Średnia ilość uczniów w oddziałach.
Liczba uczniów w szkole nie ulega większym zmianom i w minionym roku wynosiła 40 osób w
szkole oraz 23 przedszkolaków w oddziale przedszkolnym. Liczebność klas to od 5- 9 uczniów.

6. Wyposażenie placówki, dokonanie inwestycji i remontów.
Szkoła jest w dobrym stanie technicznych a jej wyposażenie jest również bardzo dobre. Jest to efekt
realizacji wielu projektów unijnych i pozyskanie funduszy na zakup nowatorskich pomocy
dydaktycznych. Dużym osiągnięciem było przystąpienie szkoły do projektu ,,Cyfrowa szkoła „
dzięki któremu szkoła została wyposażona w :
 tablicę interaktywną,
 projektory i ekrany projekcyjne,
 urządzenie wielofunkcyjne,
 drukarki,
 laptopy dla nauczycieli
 laptopy dla każdego ucznia klas IV-VI
 urządzenia do analizy i przetwarzania danych (tablety)
Na terenie szkoły przeprowadzone również liczne inwestycje:
1.
2.
3.
4.

Zostało wykonane malowanie dolnego korytarza oraz ubikacji uczniowskich
Wymieniono wentylatory ze zwykłych na elektryczne
Zabudowano lamperie na dolnym korytarzu
Została pomalowana klatka schodowa

5. W ostatnim czasie dokonano remontu i malowania elewacji szkoły.
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6. Wykonano remont rur do kanalizacji ściekowej.
Część inwestycji została wykonana z budżetu szkoły a za część prac zapłacili sponsorzy.
7. Efekty kształcenia.
Po analizie wyników zewnętrznego sprawdzianu kl. VI oraz trzecioteściku w roku szkolnym
2011/2012 Rada Pedagogiczna postanowiła w roku szkolnym 2012/2013 wdrożyć w życie program
poprawiający efekty kształcenia obejmujący swym zasięgiem przede wszystkim sferę dydaktyczną.
Podsumowując wszystkie parametry opisujące średnie wyniki, porównywanie wyników
sprawdzianu kl. VI z osiągniętymi ocenami semestralnymi i końcoworocznymi poszczególnych
uczniów, potwierdzały potrzebę dalszej wzmożonej pracy, przeanalizowania metod nauczania,
materiałów, z których się korzysta, pracy zespołowej nauczycieli, pedagoga, uczniów i rodziców,
relacji międzyludzkich oraz ustalenia konkretnych procedur podnoszących efekty kształcenia.
Przystąpiono do projektu ,,Cyfrowa szkoła” i realizowano nowatorskie metody nauczania.
Całoroczna praca w oparciu o podjęte założenia przyniosła pozytywne efekty. Uczniowie osiągnęli
dobre oceny a zarówno rodzice jak i nauczyciele byli z tego zadowoleni. Efekt to – 100% uczniów
osiągnęło promocję do następnej klasy, średni wynik sprawdzianu po klasie szóstej to 27 punktów,
który jest najwyższy w gminie oraz wyższy od średniej w powiecie i województwie. Ponadto
osiągnięcia uczniów wynikające ze zdobytych miejsc w różnych konkursach świadczą o
pozytywnych efektach kształcenia.
8. Realizacja doskonalenia zawodowego.
Szkoła w Pniowie może poszczycić się faktem, iż kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze
wykwalifikowanym zespołem i nie ma problemu z zatrudnieniem bez kwalifikacji. Wszyscy
nauczyciele mają podwójne kwalifikacje. Jeden nauczyciel ma otwartą ścieżkę awansu na
nauczyciela mianowanego, pozostali to właśnie nauczyciele mianowani lub dyplomowani. W
minionym roku szkolnym dodatkowo jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe z logopedii,
pozostali uczestniczyli w różnych kursach doskonalących tj.:
 W ramach Szkoły Promującej zdrowie koordynator systematycznie uczestniczył w
doskonaleniach zawodowych organizowanych przez WOM METIS w Katowicach
 Pedagog uczestniczył w szkoleniu ,, Pomoc w drodze- program mobilnego
poradnictwa specjalistycznego, wsparcia oraz interwencji kryzysowej…’oraz
Interwencja kryzysowa w pigułce
 Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu ,,Wdrażanie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”
 Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w nauczaniu z wykorzystaniem platformy e-learning
 Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe.
 Zasady tworzenia IPET oraz PDW
 ,,Cyfrowa szkoła – obsługa urządzeń i oprogramowania”
9. Charakterystyka placówki.
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie to wiejska placówka oświatowa obejmująca
swym obwodem Pniów, Paczynę (ul. Pniowska) Colant oraz Sroczą Górę. Gabarytowo nie ulega
zmianie od 50 lat a więc od chwili wybudowania.
Posiada 6 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną , bibliotekę, 2 łazienki, 2 szatnie, salę świetlicową,
pokój pielęgniarki, kancelarię, sekretariat i pokój nauczycielski. W oddziale przedszkolnym są 2
sale, łazienka, kuchnia i szatnia. Szkoła aktywizuje lokalną społeczność wokół wspólnych działań
na rzecz Edukacji i wychowania młodzieży, organizuje imprezy środowiskowe a przede wszystkim
coroczny Festyn Rodzinny, współpracuje z lokalnymi organizacjami, włącza się w sołeckie imprezy
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kulturalne, przygotowuje uczniów do świadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze.
Tradycją jest iż co roku w naszej szkole mają miejsce takie wydarzenia jak:


Sprzątanie świata



Święto Patronki Szkoły



Pasowanie pierwszoklasistów



Dzień Komisji Edukacji Narodowej



Święto Niepodległości



Andrzejki



Kiermasz Świąteczny



Jasełka



Dzień Babci i Dziadka



Dzień Bezpiecznego Internetu



Walentynki



Dzień Kobiet



Powitanie Wiosny



Dzień Ziemi i Zdrowia



Majowe Święta



Dzień Europejski



Dzień Sportu i Dziecka



Festyn Rodzinny

Ponadto Szkoła pozyskuje sponsorów na zakup wielu pomocy , remontów i materiałów
niezbędnych w codziennej pracy.
10. Dożywianie
W szkole nie ma dożywiania.
11. Realizacja programów unijnych i innych wspomagających proces nauczania.
Największym osiągnięciem minionego roku jest przystąpienie naszej szkoły do projektu ,,Cyfrowa
Szkoła”. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne wykorzystywane były głównie na
zajęciach z przyrody, matematyki, historii, techniki i częściowo na języku polskim. Rada
Pedagogiczna uczestniczyła w różnych szkoleniach z zakresu stosowania TIK. W drugim semestrze
przeszkoleni zostaliśmy z korzystania z platformy e- Nauczyciel. Ponadto e-koordynator
uczestniczył w dwóch spotkaniach sieci, w czasie których nauczyciele dzielili się spostrzeżeniami i
doświadczeniami z zakresu stosowania TIK. W kwietniu odbyła się lekcja pokazowa, w której
uczestniczyli nauczyciele ze SP nr 6 w Pyskowicach, SP w Paczynie oraz burmistrz i radni naszej
gminy. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego
programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program opiera się na
założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji
uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój
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kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych
nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych
form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie
uczenia się przez całe życie. Wprawdzie skończył się program pilotażowy, ale nasza szkoła nadal
chce wykorzystywać nowoczesne technologie w realizacji podstawy programowej. Naszym celem
jest zachęcić pozostałych nauczycieli do stosowania TIK na swoich lekcjach, aby w ten sposób
zajęcia stały się atrakcyjniejsze dla uczniów. Konsekwencją tego będzie większe zainteresowanie
uczniów tematem i przyrost wiedzy.
Ponadto szkoła realizuje program :
 Ratujemy i uczymy ratować – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Zachowaj Trzeźwy Umysł
 Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach
 Szkoła Promująca Zdrowie
 Szkoła Bez Przemocy
12. Ujemne strony które pojawiły się w działalności placówki
Szkoła funkcjonuje prawidłowo, spotyka się z wielkim uznaniem ze strony społeczeństwa Pniowa,
i Paczyny, wszelkie znikome problemy rozwiązuje na bieżąco. W związku z powyższym nie
zauważono ujemnych stron działalności placówki.

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku
1. Ogólna charakterystyka placówki.
Liczba oddziałów: 12
Liczba uczniów : 272
Liczba nauczycieli wg szczebli awansu:
stażysta – 1
kontraktowy – 5
mianowany- 8
dyplomowany – 18
Liczba personelu pozostałego: 12
2. Oferta ponadprogramowa placówki .
W ramach godzin do dyspozycji dyrektora kontynuowano w klasach I przedmiot praktyczny o
nazwie „Doskonalenie umiejętności matematyczno- przyrodniczych w ramach programu Globe”.
Od kilku lat szkoła oferuje uczniom możliwość udziału w dwóch projektach naukowobadawczych z dziedziny nauk przyrodniczych, tj. Międzynarodowym Programie GLOBE oraz The
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Baltic Sea Project.
Uczniowie szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Młodzież w działaniu”,
współpracując ze szkołą z Finlandii.
W minionym roku, podobnie jak w latach poprzednich, aktywnie działała szkolna drużyna piłki
nożnej dziewcząt.
W minionym roku (podobnie jak w poprzednich 10 latach) aktywnie współpracowano z
toszeckim szczepem harcerskim „Ignis”, którego członkowie są w większości obecnymi uczniami
szkoły, jak i jej absolwentami.
Szkoła, jak co roku, oferuje uczniom merytoryczny patronat nad ich udziałem w wielu projektach
zewnętrznych i konkursach, w których osiągają niejednokrotnie wysokie wyniki, zwłaszcza w
zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, j. obcych, historii, plastyki czy kultury fizycznej.
3. Dożywienie dzieci.
W minionym roku szkolnym z dożywiania korzystało średnio ok. 90 uczniów oraz kilkoro
nauczycieli . Wśród uczniów kilkanaście obiadów dziennie finansowanych było ze środków OPS
Toszek. W sumie w minionym roku ugotowano 15758 obiady, z czego ze środków OPS Toszek
sfinansowano 2612 obiadów.
4. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów.
Jak co roku szkoła realizowała przewidziane podstawą programową zajęcia dla uczniów klas I w
zakresie „Edukacji dla bezpieczeństwa”. W związku w ww. zajęciami przeprowadzono także
próbne ewakuacje dla wszystkich uczniów klas I, jak i ogólnoszkolne pełne ćwiczenia w ewakuacji
w asyście lokalnej jednostki OSP i elementów gminnych struktur OC. Na bieżąco egzekwowano
zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, a wynikające ze statutu szkoły oraz innych
przepisów.

Podejmowano działania przeciwdziałające paleniu tytoniu przez młodzież, jak również w
zakresie profilaktyki dotyczącej przede wszystkim spożywania alkoholu. We współpracy z
uczelnią wyższą przeprowadzono badania ankietowe dot. problemu spożywania alkoholu przez
młodzież szkoły.
W zakresie bazy materialnej mającej wpływ na bezpieczeństwo podopiecznych wykonano
remont kapitalny części ogrodzenia z jednoczesnym zachowaniem możliwości szybkiego
dostępu do obiektów szkoły dla jednostek PSP.
5. Realizacja programów unijnych i innych, wspomagających proces nauczania.
Szkoła od wielu lat realizuje projekty związane ze wsparciem procesu dydaktycznego, jak i
wychowawczego. Najważniejsze z nich to: Program GLOBE, Baltic Sea Project, Adopcja na
odległość.
6. Wyniki egzaminów .
Część humanistyczna - arkusz standardowy

Lokalizacja

Historia i WOS
Liczba zdających

Rozstęp
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Województwo

41386

0% - 100%

58%

41384

0% - 100%

62%

Powiat

1047

18% - 100%

56%

1047

6% - 100%

63%

Gmina

85

24% - 94%

58%

85

6% - 97%

66%

Szkoła

85

24% - 94%

58%

85

6% - 97%

66%

A

25

24% - 94%

60%

25

25% - 97%

65%

B

19

27% - 91%

62%

19

44% - 94%

72%

C

16

33% - 79%

52%

16

6% - 97%

64%

D

25

24% - 91%

57%

25

22% - 97%

65%

Rozkład punktów - Historia i WOS - arkusz standardowy - powiat

Rozkład punktów - Historia i WOS - arkusz standardowy – szkoła

Łatwość czynności - Historia i WOS - arkusz standardowy - powiat

Łatwość czynności - Historia i WOS - arkusz standardowy - szkoła
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Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy
Lokalizacja

Przyroda
Liczba zdających

Rozstęp

Matematyka
Średni wynik Liczba zdających

Rozstęp

Średni wynik

Województwo

41369

7% - 100%

59%

41369

0% - 100%

47%

Powiat

1047

14% - 100%

57%

1047

3% - 100%

47%

Gmina

85

18% - 89%

56%

85

10% - 100%

48%

Szkoła

85

18% - 89%

56%

85

10% - 100%

48%

A

25

29% - 79%

56%

25

17% - 100%

50%

B

19

32% - 79%

59%

19

10% - 86%

56%

C

16

36% - 82%

52%

16

14% - 86%

44%

D

25

18% - 89%

57%

25

10% - 90%

43%

Rozkład punktów - Przyroda - arkusz standardowy - powiat

Rozkład punktów - Przyroda - arkusz standardowy - szkoła
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Łatwość czynności - Przyroda - arkusz standardowy – powiat

Łatwość czynności - Przyroda - arkusz standardowy - szkoła

Rozkład punktów - Matematyka - arkusz standardowy - powiat

Rozkład punktów - Matematyka - arkusz standardowy - szkoła
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Część językowa - j. angielski - arkusz standardowy
Lokalizacja
Województwo

j. angielski poz. podstawowy
Liczba zdających

Rozstęp

j. angielski poz. rozszerzony

Średni wynik Liczba zdających

Rozstęp

Średni wynik

36411

0% - 100%

64%

34702

0% - 100%

44%

Powiat

855

15% - 100%

62%

741

3% - 100%

43%

Gmina

66

18% - 100%

59%

57

3% - 90%

45%

Szkoła

66

18% - 100%

59%

57

3% - 90%

45%

A

13

23% - 83%

59%

11

13% - 68%

41%

B

18

18% - 100%

65%

16

5% - 88%

52%

C

13

20% - 95%

53%

12

3% - 83%

37%

D

22

25% - 100%

59%

18

10% - 90%

46%

Rozkład punktów - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat

Rozkład punktów - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła
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Łatwość czynności - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat

Łatwość czynności - j. angielski poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła

Rozkład punktów - j. angielski poz. rozszerzony - arkusz standardowy - powiat

Id: 5F922078-259E-4AE1-BE5C-25F6918E69BA. Podpisany

Strona 63

Rozkład punktów - j. angielski poz. rozszerzony - arkusz standardowy - szkoła

Część językowa - j.niemiecki - arkusz standardowy
Lokalizacja

j. niemiecki poz. podstawowy
Liczba zdających

Rozstęp

j. niemiecki poz. rozszerzony

Średni wynik Liczba zdających

Rozstęp

Średni wynik

Województwo

4452

8% - 100%

59%

1895

3% - 100%

48%

Powiat

187

20% - 100%

64%

103

8% - 100%

42%

Gmina

19

35% - 100%

72%

2

13% - 100%

56%

Szkoła

19

35% - 100%

72%

2

13% - 100%

56%

A

12

35% - 100%

68%

-

B

1

60% - 60%

60%

-

C

3

83% - 93%

87%

D

3

40% - 100%

79%

2

13% - 100%

56%

Rozkład punktów - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat
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Rozkład punktów - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła

Łatwość czynności - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - powiat

Łatwość czynności - j. niemiecki poz. podstawowy - arkusz standardowy - szkoła
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Łatwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - powiat

Łatwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - gmina

Łatwość czynności - j. niemiecki poz. rozszerzony - arkusz standardowy - szkoła
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W związku z ww. wynikami szkoła kontynuuje działania, o jakich była mowa w sprawozdaniach z
lat poprzednich. Poza tym podjęto następujące działania dodatkowe:
Wprowadzenie zajęć rewalidacyjnych w odniesieniu do uczniów potrzebujących tego typu
wsparcia. 
Dogłębna analiza wartości współczynników EWD w porównaniu do lat poprzednich, z
uwzględnieniem poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego. 
Kontynuowanie pracy z uczniami zdolnym, jak i tymi potrzebującymi pomocy w nauce w
ramach 2 godzin tygodniowo z art. 42 KN.
7. Osiągnięcia uczniów.
Sportowe:
1. V miejsce w powiatowych biegach przełajowych chłopców,
2. VII miejsce w powiatowych biegach przełajowych dziewcząt,
3. III miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej chłopców,
4. II miejsce w powiatowych zawodach w piłce nożnej dziewcząt,
5. II miejsce w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej,
6. III miejsce chłopców i IV dziewcząt w powiatowych drużynowych zawodach w tenisie
stołowym,
7. III miejsce w powiecie w piłce siatkowej chłopców,
8. III miejsce w powiecie w piłce siatkowej dziewcząt,
9. VII miejsce w rejonie w drużynowych zawodach lekkoatletycznych chłopców,
10. Udział drużyny chłopców w półfinale wojewódzkim Coca- cola Cup,
11. Udział drużyny dziewcząt w II etapie rozgrywek wojewódzkich dziewcząt- Coca- cola Cup
12. I miejsce w powiecie- koszykówka dziewcząt,
13. II miejsce w rejonie- koszykówka dziewcząt,
14. I miejsce w powiecie- koszykówka chłopców,
15. II miejsce w rejonie – koszykówka chłopców,
16. I miejsce w powiecie- badminton chłopców,
17. II miejsce w rejonie - badminton chłopców,
18. II miejsce w powiecie- badminton dziewcząt.
Inne:
1. Awans Agaty Cieślik do etapu rejonowego z konkursu z j. polskiego.
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2. Awans Marcina Wawrzynoska do etapu rejonowego konkursu z biologii.
3. Awans 6 uczniów do etapu rejonowego konkursu z j. niemieckiego.
4. Awans do 3 etapu konkursu z j. niemieckiego Amandy Golli (szczebel woj.).
5. I miejsce klasy IIa w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szopkowych w Pyskowicach.
6. Organizacja we współpracy z toszeckim szczepem harcerskim Ignis gminnego sztabu WOŚPzebrano ponad 11 tyś złotych i przekazano fundacji.
7. II miejsce w województwie w konkursie Eurowyzwanie w kategorii szkół gimnazjalnych.
8. Patrycja Krupa laureatem wojewódzkiego konkursu regionalnego na temat- Konstanty Wolnypierwszy marszałek Sejmu Śląskiego.
9. Udział naszych uczniów w powiatowym konkursie plastyczno- bibliotecznym pt. „Śladami
Tomka Wilmowskiego”
10. II miejsce ministrantów w półfinale diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej,
11. Udział grupy młodzieży w wyjeździe studyjnym do Finlandii w ramach projektu Młodzież w
działaniu.
12. Szkolny Dzień Tańca.
13. Liana Anioł i Agata Cieślik – 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Historia bliska” Ośrodka
Karta . Praca pod tytułem: „Polacy- Sąsiedzi po II wojnie: przeciw sobie, obok siebie, razem” –
praca badawcza.
14. Udział w projekcie „Elektro- nie- śmieci”.
15. Prezentacja dokonań szkolnego projektu Globe na forum Komisji Edukacji Rady Powiatu
Gliwickiego.
16. Mirella Golombek- I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. Radość w moim
życiu”.
17. Nikola Kurc- I miejsce w wojewódzkim konkursie pt. „Ratowanie zabytków naszej małej
ojczyzny” - w kategorii plastycznej.
18. Brak palaczy- uczniów na terenie szkoły.
19. Organizacja międzygminnego turnieju przyrodniczego z okazji 85- lecia LOP i udziału w
projekcie „Elektro- nie śmieci”,
20. I miejsce w X Powiatowym Przeglądzie Małych Form Scenicznych w j. niemieckim.
21. Prezentacja projektu unijnego („Dobry start- dobra przyszłość wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Toszek”) na ogólnopolskiej konferencji nauczycieli
Programu Globe.
8. Średnia ilość uczniów w oddziałach.
W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 272 uczniów w 12 oddziałach, co daje średnią:
22,66 ucznia/ oddział.
9. Wyposażenie placówki , remonty- inwestycje.
Szkoła wyposażona jest w podstawowe pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć z
młodzieżą. Posiadamy także dwie pracownie informatyczne pozyskane w latach 2007-2008 z EFS.
Szkoła dysponuje kilkoma kompletami sprzętu RTV (telewizor + odtwarzacz DVD lub magnetowid
VHS). W szkole znajduje się także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej – tzw. ICIM
pozyskany także z EFS (rok 2006). W szkole od lat działa biblioteka posiadająca podstawowy
księgozbiór. W skład księgozbioru wchodzą także nowoczesne pozycje multimedialne na nośnikach
elektronicznych, takie jak filmy CD, DVD i inne. W ostatnich 3 latach szkoła pozyskała wiele
cennych pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą. Środki pochodziły z funduszy
UE - POKL w ramach projektu „Dobry start- dobra przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży Gminy Toszek”. W minionym roku zakupiono kolejne laptopy dla potrzeb kadry
pedagogicznej, które są obecnie niezbędne do codziennej pracy z młodzieżą .
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W poprzednim roku szkolnym nasza placówka wzięła udział w programie edukacyjnym pt. „Jasna
szkoła- prosta sprawa”, który odbywał się we współpracy z firmą Philips . W programie tym szkoła
uzyskała nagrodę w postaci wyposażenia oświetleniowego do 10 sal lekcyjnych, którego montaż
nastąpi w 2014r.
W minionym roku szkolnym przeprowadzono następujące prace remontowe:
malowanie ścian sali gimnastycznej oraz szatni chłopców wraz z zapleczem sportowym,
wzmocnienie ugiętej belki sufitowej w sali nr 18,
naprawa pęknięć ściany pomiędzy korytarzem a pokojem nauczycielskim i salą nr 7,
wymiana uszkodzonego pionu kanalizacji w salach 4 i 10,
malowanie ścian w sali nr 7 oraz w pokoju nauczycielskim,
budowa brakującej części ogrodzenia od strony parkingu wraz z bramą,
wymiana pokrycia dachu papowego nad korytarzem i częściowo szatniami sportowymi (w
realizacji).
10. Doskonalenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje.
Szkolenie członków RP w zakresie pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych. 
Szkolenie członków RP w zakresie emisji głosu. 
Ukończenie przez dyrektora szkoły dwóch szkoleń e- learningowych w zakresie przepisów BHP
i p. poż. w szkole. 
Uczestnictwo szerokiego grona nauczycieli w gamie szkoleń organizowanych przez Gliwicki
Ośrodek Metodyczny. 
Indywidualne studia i kursy wg. potrzeb nauczycieli.
11. Ujemne strony, jakie pojawiły się w działaniu szkoły.
Jak zawsze niska frekwencja rodziców na zebraniach klasowych, a więc utrudniony kontakt z
domem rodzinnym uczniów, zwłaszcza tych mających trudności w nauce. 
Wciąż niska motywacja uczniów do nauki- wysoki wskaźnik uczniów nie znajdujących w domu
rodzinnym właściwych wzorców motywujących do podejmowania większego wysiłku
edukacyjnego. 
Brak środków finansowych na remont boiska szkolnego, cyklinowanie parkietu sali
gimnastycznej oraz wymianę terakoty na korytarzu sali gimnastycznej- pomimo decyzji nakazowej
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gliwicach. 
Kontynuacja praktyki wliczanie dochodów z wynajmu pomieszczeń szkoły w plan budżetowy
szkoły, co w sposób automatyczny może powodować dziurę w budżecie szkoły w momencie
wypowiedzenia przez wynajmujących jakiejkolwiek z umów. 
Niewywiązywanie się organu prowadzącego z terminowego przesyłania dokumentów
niezbędnych do rytmicznej i zgodnej z prawem działalności szkoły, tj. projektu organizacyjnego,
aneksów do projektu organizacyjnego. 
Struktura podziału kompetencji dot. administracji na linii organ prowadzący- szkoła nie sprzyja
przejrzystości kompetencji z uwagi na stan, w którym dyrektor szkoły odpowiada osobiście za
wszelkie decyzje finansowe szkoły, a jednocześnie pozbawiony jest realnej możliwości
prowadzenia stałego, wydajnego nadzoru nad operacjami księgowymi związanymi z realizacją
tychże operacji (księgowość znajduje się w ZOPO tj. całkowicie poza strukturą organizacyjną
szkoły, a więc także poza jakąkolwiek podległością służbową). 
Wyniki badań prowadzonych w szkole jasno dowodzą, iż młodzież gimnazjum posiada zbyt
łatwy dostęp do alkoholu, co powinno skłonić władze gminy do podjęcia działań mających na celu
uporządkowanie czy wręcz eliminację tego problemu. 
Propozycje OPS dot. finansowania działań profilaktycznych wobec uczniów gimnazjum nie
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zawierają w ogóle działań praktycznych, np. wspierania aktywności sportowej, a jedynie formy
szkoleniowe, które w naszej opinii są iluzorycznie skuteczne w odniesieniu do młodzieży szkolnej.

Publiczne Przedszkole w Toszku

1. Ogólna charakterystyka placówki:
Publiczne Przedszkole mieści się w Toszku przy ul. Dworcowej 21. W roku szkolnym 2012/2013 do
pięciu oddziałów uczęszczało 110 wychowanków. W placówce zatrudnionych było 12 nauczycieli
(2 kontraktowy, 8 mianowanych,1 dyplomowany, 1 bez stopnia) oraz 11 pracowników obsługi.
Placówka posiada:
- 5 sal dydaktycznych, 1 sypialnie, 1 szatnię dla dzieci, 1 szatnię dla pracowników, gabinet
dyrektora, gabinet logopedy z biblioteką, małą salę sekretariat, kuchnię, magazyn żywnościowy,
zmywalnię, 2 łazienki z toaletami, kotłownię.
W roku szkolnym 2012/2013 zakupiono:
- kanapa dla dzieci „Motyl”
- 419,99 złotych
- fotele dla dzieci „Motyl” szt.2
- 379,99 złotych
- krzesła dla dzieci „Leon” szt. 6
- 355,74 złotych
- stoły prostokątne dla dzieci szt.3
- 720,00 złotych
- metalowa szafa do sekretariatu
- 1126,68 złotych
- karnisze -7szt.
- 665,00 złotych
- sokowirówka Moulinex
- 399,00 złotych
- pralka Indesit
- 999,00 złotych
- kubki dla dzieci -24szt.
- 152,16 złotych
- sztućce dla dzieci (widelce,łyżki,łyżeczki).
- 283,32 złotych
- talerze dla dzieci (deserowe, płytkie, głębokie)
- 511,14 złotych
- salaterki -25szt.
58,50 złotych
- pomoce dydaktyczne dla dzieci
- 1591,88 złotych
- termometry(do mierzenia temperatury potrawy i wilgotności)
- 184,50 złotych
- spłuczki do WC dla dzieci
- 196,00 złotych
- czajnik Zelmer
- 129,00 złotych
- kołderki dla dzieci na leżakowanie
- 750,00 złotych
- zmywarka uniwersalna
- 5853,57 złotych
2. Oferta ponadprogramowa placówki.
Przedszkole swoją ofertę edukacyjną opiera na wymaganiach zawartych w podstawie programowej.
Ponadto nasza placówka realizuje szereg istotnych zadań wynikających z potrzeb i predyspozycji
oraz zainteresowań wychowanków. Placówka oferowała w roku 2012/2013 zajęci dodatkowe
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organizowane na wniosek rodziców ( język niemiecki jako język mniejszości narodowej
finansowany ze środków gminy oraz j.angielski i rytmikę opłacane przez rodziców).
Przedszkole organizowało wycieczki i wyjazdy do Multikina w Zabrzu, Rodzinnego Centrum
Rozrywki „Alele” w Zbrosławicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Dinoparku w Rybniku,
Strzelec Opolskich na przedstawienie teatralne. Odbywały się cyklicznie przedstawienia teatralne
z udziałem żywego aktora oraz lalek kukiełkowych w wykonaniu aktorów z zewnątrz.
W działalność przedszkola na stałe wpisały się akcje i projekty:
- „Góra grosza” – akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej organizator Towarzystwo
„Nasz Dom” Środki przeznaczone dla zawodowych rodzin zastępczych, placówek opiekuńczowychowawczych,
- „Akadenmia Aquafresh” – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków,
Profilaktyka Stomatologiczna,
- placówka jest partnerem „ Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom – Przyjazna
Szkoła”,
- uczestniczy w akcji 1% dla mojej placówki,
- projekt edukacyjny UNICEF „Wszystkie kolory świata”,
-„Przedszkolny Kącik wymiany Książek” – akcja książka dla przedszkolaka- projekt
organizowany przez Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”,
- „Cała Polska Czyta Dzieciom” przy aktywnym zaangażowaniu rodziców oraz Centrum Kultury
„Zamek” w Toszku.
Bierzemy od kilku lat udział w zbiórce surowców wtórnych:
- zużytych baterii prowadzone przez firmę REBA za co dzieci otrzymują nagrody rzeczowe
(zabawki),
- nakrętek w akcji „Wkręć się w pomaganie” dla osoby prywatnej na leczenie,
- zużytych tonerów w akcji „Komputery za tonery” we współpracy z PTH „Technika” w Gliwicach,
pozyskane środki przeznaczone są na naszą placówkę.
Wychowankowie przedszkola brali czynny udział w gminnych, międzygminnych, powiatowych,
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych, recytatorskich, piosenki polskiej i
niemieckiej. Przedszkole oraz Centrum Kultury „Zamek” w Toszku było organizatorami
międzygminnego Festiwalu Wiersza „Twórczość Juliana Tuwima słowem malowana” pod
patronatem Starosty Powiatu Gliwickiego oraz Burmistrza miasta Toszek.
Placówka współpracowała ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum, z Przedszkolami z Pyskowic,
Kotulina, Kielczy, Centrum Kultury „Zamek” w Toszku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
higienistką szkolną, policją w Toszku, Nadleśnictwem Rudziniec, harcerzami z X Toszeckiej
Drużyny Harcerskiej szczepu „Ignis” oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku.
Przedszkole prowadzi stałą współpracę z Klubem Ekologicznym „Gaja” i brało udział w
kampaniach ekologicznych: „Święto Drzewa” (współpraca z fundacją Nasza Ziemia), akcja
społeczna, „Dzień Słońca – żółty dzień w przedszkolu”, „Światowy dzień Wody” projekt
„Zaadoptuj rzekę” przy współpracy z regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
„Sprzątanie Świata” międzynarodowa akcja połączona z segregacją śmieci.
Organizowane były również dla dzieci i ich rodziców uroczystości i imprezy okolicznościowe:
„Dzień Przedszkolaka”, „Pasowanie na Przedszkolaka”, „Dzień drzewa – pomarańczowy dzień w
przedszkolu”, „Andrzejkowe wróżby”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”; „Mikołaj w
przedszkolu”, „Kiermasz kartek świątecznych”.; „Dzień książkowego Misia”, „Bal karnawałowy”,
„Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień dziecka”, „Zielony Dzień –przywitanie wiosny z Marzanną”,
„Zielona Noc”- dzieci starsze miały okazję spędzić noc
w przedszkolu.
Organizowaliśmy przedstawienie bożonarodzeniowe „Jasełka”, które były zaprezentowane w
środowisku lokalnym w Sali Peterswaldskiej w Centrum Kultury „Zamek” w Toszku.
Jak w poprzednich latach, również w ubiegłym roku organizowane organizowana była we
współpracy z Radą Rodziców impreza „Dni Rodziny”. Jest to „piknik rodzinny” skierowany do
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całej społeczności miasta. Organizowane na nim są różnego rodzaju zabawy, atrakcje dla dzieci i
ich rodziców. W naszej Placówce organizujemy coroczny kiermasz książek z księgarni „Taniej
książki” Tuliszków. Na stałe przedszkole od wielu lat współpracuje z miastem i gminą partnerską
Hohenau. Dzięki tej współpracy dzieci Publicznego Przedszkola w Toszku otrzymały paczki
świąteczne.
3. Dożywianie dzieci.
W przedszkolu organizowane jest pełne wyżywienie wychowanków- 3 posiłki dziennie, z którego
korzysta 110 dzieci w tym 4 dzieci opłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Cena posiłków oferowanych przez placówkę wynosi 4,00 złotych dziennie.
4. Działalność opiekuńczo – wychowawcza.
Działalność opiekuńcza przedszkola wobec dziecka nie polega jedynie na sprawowaniu opieki i
nadzoru w zastępstwie rodziny, ale również na zaspakajaniu potrzeb dziecka oraz czuwaniu nad
jego rozwojem. Działalność wychowawcza to kierowanie rozwojem dziecka, w tym wspierania
dzieci uzdolnionych oraz wspomaganie dzieci z trudnościami po przez prace wyrównawczą.
W stosunku do dzieci z utrudnionym „startem” podjęło działania:
- indywidualizacja procesu nauczania,
- indywidualne zajęcia,
- współpraca z pedagogiem i logopedą oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Pyskowice,
- organizowanie zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
W stosunku do dzieci uzdolnionych przedszkole podjęło działania wspierające talent i
zainteresowania aktywizując dzieci do udziału w wielorakich konkursach. Działalność przedszkola
zapewnia nie tylko realizację wszystkich zadań zawartych w podstawie programowej, ale przede
wszystkim zapewnia dzieciom podmiotowe traktowanie i pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
kształcące – mające na celu wspomaganie wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków zgodnego
z ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.
W ramach realizacji różnych programów:

Program Wychowania Przedszkolnego pt: „Bezpieczne przedszkole”,

Przedszkolnego Programu Adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich,

Programu Wychowawczego Publicznego Przedszkola w Toszku,

Profilaktycznego Programu pt: „Bezpieczne Przedszkole”.
Program skierowany jest zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz
różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo (Policja, Sanepid, Służby Medyczne,
Poradnia Psychologiczna, Nadleśnictwo). W ramach programu zostały wykonane:
- gazetka dla rodziców „Bezpieczne Przedszkole”,
- warsztaty dla dzieci i pracowników przedszkola „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”,
- Konkurs Literacki dla rodziców i dzieci „Bezpieczny przedszkolak”,
- prezentacja multimedialna dla rodziców, personelu przedszkola pt: „Bezpieczne Przedszkole”,
- galeria prac plastycznych wykonanych przez dzieci i rodziców „Bezpieczne Przedszkole”,
- zobligowano pracowników, rodziców dzieci do przestrzegania procedur i regulaminów
znajdujących się w przedszkolu,
- udział w regionalnym konkursie Plastycznym organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr
92 w Krakowie „Ludzie, którzy dbają o nasze Bezpieczeństwo” oraz Konkurs plastyczny pod
patronatem Burmistrza Myszkowa zorganizowane przez Przedszkole nr 1 w Myszkowie
„Bezpieczny Przedszkolak”,
- powiatowy konkurs plastyczny – Starostwo Powiatowe w Gliwicach „Zapobiegajmy pożarom”,
- przeprowadzenie Rady Szkoleniowej dla nauczycieli „Organizacja wypoczynku i bezpieczeństwa
na placu zabaw”.
Dzieci realizują różne treści w sposób zabawowo-zadaniowy, aktywizujący. Uczą się określonych
pozytywnych zachowań dostosowanych do ich wieku rozwojowego i możliwości, mających na celu
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prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej w najbliższym środowisku społecznoprzyrodniczym, a wyrobione u dzieci nawyki zaprocentują w dorosłym życiu dzisiejszych
przedszkolaków. Rozwijanie zainteresowań i zdolności jest bardzo istotne w ważnym okresie
przedszkolnym lecz nie mniej istotne jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka,
społeczno-przyrodniczym oraz okazywanie dziecku pomocy za każdym razem kiedy zauważymy,
że jest ona potrzebna i konieczna. Wczesna interwencja nauczyciela, specjalisty, realizowana w
formie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, rewalidacyjnych oraz we współpracy z rodzicami i
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala dziecku na zniwelowanie lub całkowite usunięcie
trudności, które przeszkadzały mu w osiągnięciu kolejnego etapu edukacyjnego.

5. Realizacja doskonalenia zawodowego.
W placówce funkcjonuje system Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli prowadzony przez lidera
WDN wyłonionego z kadry pedagogicznej, który pomaga wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.
Kadra pedagogiczna bierze udział w szkoleniach , warsztatach, kursach i konferencjach
organizowanych przez Ośrodki Metodyczno-Edukacyjne: „Metis”, „Didesko i Centrum Usług
Edukacyjnych”, „Librus”, „ Rytm Studio Tańca i Muzyki”. Są to zarówno szkolenia bezpłatne oraz
finansowane z budżetu placówki. Nauczyciele korzystają z doradztwa metodycznego prowadzonego
przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny oraz biorą czynny udział w bezpłatnych szkoleniach i
warsztatach organizowanych przez Urząd Miasta. Pracownicy administracyjno-gospodarczy
również biorą udział w szkoleniach, które wzbogacają ich kompetencje oraz podnoszą kwalifikacje
do zajmowanego stanowiska.
6. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa wychowanków.
Baza przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki do realizacji zadań
statutowych przedszkola pt: „Bezpieczne przedszkole”.
Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek i pomocy dla nich przeznaczonych. Przedszkole
dysponuje zapleczem umożliwiającym organizację zajęć na świeżym powietrzu. Po każdorazowej
przerwie w zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie dokonano przeglądu budynku i otoczenia.
7. Ujemne strony działalności placówki.
- Bardzo zły stan ogrodzenia wokół placówki (wskazane na corocznym przeglądzie budowlanym
obiektu) oraz brak środków finansowych na jego modernizację.
- Brak środków finansowych na modernizację bardzo złego stanu elewacji budynku oraz dachu i
kominów (wskazane na corocznym przeglądzie budowlanym obiektu).

Na podstawie sprawozdań placówek oświatowych przekazanych do ZOPO w Toszku opracował i
zredagował Piotr Koziol, kierownik Zespołu Placówek Oświatowych w Toszku.
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