Informacja o stanie realizacji zadań
Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta
w Dębskiej Woli
na rok szkolny 2011/2012

I. SUKCESY UCZNIÓW, OSIĄGNIĘCIA:
1. Test Matematyka Plus – 16 edycja – konkurs międzynarodowy:
- laureat IV stopnia – 1
- laureat V stopnia – 1
2. Olimpiada Wiedzy Matematyka Oxford Plus XVII Edycja:
- laureat II stopnia – 1
- laureat III stopnia – 2
- laureat V stopnia – 1
3. Gminny Konkurs Ekologiczny „ Bądź eko, bądź trendy”- wyróżnienie
4. Gminny Konkurs Plastyczny „Jak zostałem strażnikiem przyrody?” - wyróżnienie
5. Gminny Konkurs Recytatorski w Obicach:
- II miejsce
- 2 wyróżnienia
6. Konkurs recytatorski w kinie Moskwa:
- I miejsce -1
- II miejsce -1
7. Konkurs matematyczno-przyrodniczy organizowany przez KO w Kielcach - udział
8. Konkurs humanistyczny organizowany przez KO w Kielcach - udział
9. Gminny Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek” -udział
10. Konkurs języka angielskiego Test Oxford Plus –udział
11. Gminny Konkurs Języka Angielskiego- udział

12. Konkurs z języka polskiego „Olimpiada wiedzy”-udział
13. Gminny Turniej Zabaw dla klas „0” – udział
14. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Patron Najgodniejszy” – udział
15. Konkurs Biblijny „Ewangelia św. Marka” w Kielcach –udział
16. Gminny Konkurs Plastyczny „20 lat Państwowej Straży Pożarnej- jak nas widzą,
tak nas malują”- udział
17. Osiągnięcia sportowe:
Gminne zawody sportowe:
-

I miejsce- sztafetowe biegi przełajowe –chłopcy

-

I miejsce -piłka nożna –chłopcy

-

I miejsce- mini koszykówka- chłopcy

-

III miejsce- sztafetowe biegi przełajowe –dziewczęta

-

III miejsce- mini piłka nożna- dziewczęta

-

III miejsce- mini piłka nożna- chłopcy

-

III miejsce- mini koszykówka -dziewczęta

-

III miejsce -mini siatkówka –dziewczęta

-

I miejsce -piłka siatkowa –chłopcy

-

III miejsce- piłka ręczna- dziewczęta

-

I miejsce- piłka ręczna- chłopcy

-

I miejsce – trójbój dziewczęta

-

III miejsce- trójbój chłopcy

-

I miejsce – drużynowe biegi przełajowe- dziewcząt

-

I miejsce – drużynowe biegi przełajowe- chłopcy

-

II miejsce – czwórbój L.A. dziewczęta

-

I miejsce- czwórbój L.A. chłopcy

Wojewódzkie : III miejsce – Półfinał Wojewódzki Piłki Ręcznej- chłopcy
18. „Małe Wolanecki”:

-XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie -II miejsce
-Wojewódzka Dziecięca Estrada Folkloru 2012- II miejsce
-VII Wojewódzki Festiwal Piosenki Żołnierskiej, Patriotycznej i Partyzanckiej
w Kielcach - udział

II. Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz
bezpieczeństwo w szkole
Formy pracy wychowawczej:
1. Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.
2. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez:
- spotkania z kombatantami II Wojny Światowej,
- organizowanie spotkań z uczestnikami i świadkami II Wojny,
- odwiedzanie miejsc pamięci narodowych,
- przygotowywanie z uczniami apeli historycznych( m.in. Święto Niepodległości,
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja )
- przybliżanie kultury naszej małej ojczyzny w działalności zespołu Małe Wolanecki

3. Przybliżanie postaci patrona szkoły - Jakuba Szelesta:
- odwiedzanie grobu patrona w Brzezinach na cmentarzu,
- organizowanie spotkań z byłymi uczniami patrona,
- udział uczniów w obchodach Dnia Patrona
- udział w konkursie o patronie.
4. Organizowanie form wypoczynku, rekreacji, wycieczki po najbliższej okolicy,
wycieczki edukacyjne oraz krajoznawcze.
- Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
- Morawica – Piekarnia Białogon
- Morawica – Kalwaria świętokrzyska,
- Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach

- Kino Moskwa w Kielcach ( film, warsztaty z aktorem)

- Muzeum Geologiczne w Kielcach
- wycieczka do Kazimierza Dolnego
- Zamek królewski w Niepołomicach i Kopalnia Soli w Wieliczce
- wyjazdy do kina i na warsztaty z aktorem
-wyjazdy do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
- wyjazd do antykwariatu, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach
-wyjazd do Parku Etnograficznego w Tokarni
5. Organizowanie ogniska integracyjnego dla uczniów.
6. Kształcenie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego:
- Udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
- Apel szkolny z okazji Dnia Ziemi- wdrażanie do współodpowiedzialności za stan
środowiska naturalnego
- prezentacja multimedialna „ Przyroda i formy jej ochrony” – przeprowadzona przez
pracowników Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,
-wycieczki, konkursy ekologiczne
7. Organizowanie życia klasy:
- wybór Samorządu, obowiązki dyżurnych
-uroczystości szkolne i klasowe m.in.

Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki,

Dzień Dziecka, Andrzejki, Choinka, dyskoteki,
8.Rozwijanie zainteresowań uczniów:
- organizowanie zawodów sportowych w szkole,
- udział w zawodach sportowych poza szkołą,
-organizowanie

konkursów

przedmiotowych

w

szkole

(plastyczne,

literackie,

matematyczne, języka polskiego, języka angielskiego),
- udział we wszystkich konkursach organizowanych na terenie gminy Morawica
- zorganizowanie dla uczniów klas szóstych spotkania z wójtem gminy Morawica dla
przybliżenia zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

- zachęcanie uczniów do pracy w organizacjach szkolnych, udziału w akcjach
charytatywnych organizowanych na terenie szkoły,

Formy działalności profilaktycznej:
1. Tydzień profilaktyki ,,Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji” ( prezentacja
multimedialna, konkursy plastyczne i literackie)
2.Działalność szkolnego koła PCK.
3. Działalność ,,Klubu Wiewiórka”.
4.Konkurs plastyczny w ramach PCK ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”.
5.Rady szkoleniowe dla nauczycieli na temat: „Profilaktyka i przeciwdziałanie agresji
i przemocy”
6. Udział w projekcie „Szkoła bez przemocy”
7. Zajęcia dla uczniów klas I-VI na temat profilaktyki agresji i przemocy.
8. Zajęcia na godzinach wychowawczych o dopalaczach, narkotykach, alkoholu,
nikotynie oraz uzależnieniach od komputera.
9. ,,Dni bezpiecznego Internetu” luty 2012-zajęcia lekcyjne, konkursy plastyczne,
konkurs wiedzowy, przedstawienie i apel dotyczący bezpiecznego korzystania
z Internetu.
10. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw Zbrza: warsztaty
dla nauczycieli ,,Zapobieganie przemocy” i zajęcia pozalekcyjne .
11. Udział w projektach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”- wdrażanie do
właściwych nawyków żywieniowych.
12. Uczestnictwo klas II-III w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”
promującym dobre nawyki żywieniowe oraz kształtującym prozdrowotne postawy
i dbanie o właściwą dietę.
13. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Dębskiej Woli- comiesięczne elmeksowanie
zębów, bilans uczniów kl.0,III,VI.

Formy zapewniania bezpieczeństwa:
1.Apele szkolne i pogadanki wychowawców na temat bezpieczeństwa w szkole oraz
w drodze do szkoły( podczas podróży autobusem, oczekiwania na przystankach)
2. Apel i pogadanki wychowawców „Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe”.
3. Tydzień profilaktyki ,,Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji”,
4. Wychowanie komunikacyjne w klasach 0-III i na lekcjach techniki w klasach
czwartych.
5. Dyżury nauczycieli przed lekcjami i w czasie przerw na korytarzach szkolnych.
6. Dyżury nauczycieli podczas oczekiwania uczniów na odwóz.
7. Systematyczna kontrola miejsc, gdzie odbywają się zajęcia oraz sanitariatów.
8. Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego.
9. Systematyczna kontrola stanu boiska i placów zabaw.
10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe,
11. Oznakowanie ciągów ewakuacyjnych.
12. Wewnątrzklasowe konkursy plastyczne na temat bezpieczeństwa
13. . ,,Dni bezpiecznego Internetu” luty 2012-zajęcia lekcyjne, konkursy plastyczne,
konkurs wiedzy, przedstawienie i apel dotyczący bezpiecznego korzystania
z Internetu
III . Projekty realizowane przez szkołę
1. Tydzień Profilaktyki pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie podczas wakacji’’
2. Rządowy program Mleko w szkole-klasy1-6
3. Rządowy program Owoce w szkole –klasy 1-3
4. Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie
tworzenia nowych,

innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania

„Efektywny nauczyciel” .
5.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl.1-3 w gminie
Morawica
6.Projekt ogólnopolski „ Szkoła bez przemocy”

7.Projekty realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw
„Zbrza’’:
a) „ Poszerzyć Horyzonty –droga do sukcesu”
b) „Podróże z treścią”

8. Gminny projekt nauki pływania dla klas III

IV. Remonty
1.Malowanie ścian, okien, sali gimnastycznej.
2. Cyklinowanie, malowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej.
3. Malowanie trzech sal lekcyjnych.
4. Odnawianie lamperii klatki schodowej.
5.Renowacja tarketów w 2 pomieszczeniach szkolnych.
6. Uszczelnianie dachu na sali gimnastycznej.
7. Malowanie wnętrz sanitariatów, wymiana zużytych urządzeń sanitariatów.
8. Wymiana blatów ławek szkolnych, renowacja oklein części blatów.
9. Remont jednego pomieszczenia na poziomie zerowym, odgrzybienie go
( zerwanie tynku, posmarowanie środkiem odgrzybiającym, tynkowanie, malowanie
ścian)- adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarski
10. Remont instalacji wentylacyjnej.
11. Doposażenie placu zabaw, remont istniejących urządzeń na placu zabaw.
12.Wykonanie zabezpieczenia ( podwyższenie ) barierki przy klatce schodowej.

