
 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

z działalności Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni 

w roku szkolnym 2021/2022 
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WSTĘP 
 

    Sprawozdania to ma za zadanie przedstawienie osiągnięć i pracy Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Jana Pawła II  w roku szkolnym 2021/2022. Uwzględniono w nim 

najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy zespołu. 

Sprawozdanie   zostało   opracowane   w   oparciu   o   Plan    Pracy    Szkoły  i  

Przedszkola oraz na podstawie dokonanego przez radę pedagogiczną podsumowania pracy 

szkoły za rok szkolny 2021/2022, w którym uwzględniono: stan bazy lokalowej, poziom 

nauczania uczniów,  udział   uczniów   w   konkursach   i   zawodach   sportowych,   analizę   

efektów   kształcenia i wychowania, akcje charytatywne, akademie i uroczystości szkolne, 

programy i obchody ogólnopolskie i szkolne, realizacja form doskonalenia i kształcenia 

nauczycieli, innowacje pedagogiczne, współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz nauczanie 

zdalne. 

Realizacja wszystkich działań szkolnych jest szczegółowo opracowana w postaci 

dokumentów i sprawozdań znajdujących się w dokumentacji szkoły i przedszkola. 
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DANE STATYSTYCZNE I STAN BAZY LOKALOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny mieści się w Rząśni, przy ulicy 1 Maja 16, w 

województwie łódzkim. Jest ona publiczną placówką oświatową, realizującą misję służebną 

wobec uczniów, rodziców i środowiska. 

Zespół  posiada sale: halę sportową, sale gimnastyki korekcyjnej, także salę zabaw i 

ciszy, bibliotekę, stołówkę z kuchnią, pracownie przedmiotowe, świetlice szkolna i swietlicę 

przedszkolną, plac zagaw, biosko szkolne, bieżnie sportową. Ponadto sale lekcyjne wyposażone 

są w nowoczesne tablice interaktywne, w przedszkolu ścianki interaktywne i dywany 

elektroniczne, nauczyciele pracuja w systemie dziennika elektronicznego Librus, nauka zadalna 

odbywała sie od marca 2020r. w aplikacji MS Teams. 

Nasza szkoła rozwija kompetencje uczniów w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnej posiadając szeroką bazę i sprzęt multimedialny. Mając na uwadze wizerunek 

medialny placówki publikujemy wszelkie osiągnięcia wychowanków, sukcesy w zawodach 

sportowych i konkursach na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie i na FB zespołu. 

Na terenie szkoły organizowana jest dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Obejmuje ona: zajęcia wyrównawcze, różnorodne koła zainteresowań, zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno – społeczne, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, 

rewalidacyjne,  doradztwa zawodowego oraz terapie prowadzone metodami: EEG 

Biofeedback i Integracji Sensorycznej. Ponadto uczniowie  i rodzice mają zapewnione 

wsparcie specjalistów: pedagoga szkolnego, logopedy, oligofrenopedagogów, doradcy 

zawodowego oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne. 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia zdolnego, umożliwia nabywanie wiedzy 

wykraczającej poza podstawę programową kształcenia ogólnego, kształtuje kreatywność 

i twórcze myślenie, rozwija talenty i zainteresowania oraz motywuje do wzmożonej i wydajnej 

pracy, promuje zdowie i zdrowy styl życia.  Dzięki takim wysiłkom szkoła i przedszkole 

uzyskały tytuł “Szkoła i Przedszkole promujace zdrowie”.  

   W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II uczyło sie  278 uczniów,  w 

15 oddziałach, w przedszkolu 124 dzieci w 6 oddzialach. Z kolei grono pedagogiczne liczyło 39 osób       

( 4 nauczycieli stażystów, 5 kontraktowych, 11 mianowanych, 19 dyplomowanych). Liczba   
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pracowników pomocniczych  i obsługi  to 25 osób. Ogółem wszystkich osób pracujących w szkole jest 

64  (dane na dzień 31.07.2022r.) 

 

POZIOM NAUCZANIA. ŚREDNIA SZKOŁY 

 

Zestawienie średnich ocen poszczególnych klas na koniec roku szkolnego 2021/2022. 

 

KLASA ŚREDNIA 
OCEN 

IV a 4,38 

IV b 4,26 

V a 4,32 

V b 4,04 

VI 4,00 

VII a 3,72 

VII b 3,65 

VIII a 3,96 

VIII b 3,42 

średnia 3,95 

Ogólna średnia szkoły wynosi z klasami I-III: 4,00 

 

Najwyższą średnią uzyskała klasa – IVa 

 

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymało – 35 uczniów 

 

Wśród klas I-III wzorowe wyniki w nauce osiągnęło  72 uczniów, a 19 osób - bardzo dobre. 
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Frekwencja % 

 

 

I a 90,14 

I b 90,30 

II a 92,62 

II b 90,59 

III a 91,87 

III b 90,02 

IV a 90,03 

IV b 92,43 

V a 92,64 

V b 90,22 

VI  87,05 

VII a 91,67 

VII b 90,39 

VIII a 89,73 

VIII b 88,31 

 

Poziom kompetencji uczniów edukacji wczesnoszkolnej (I – III) 
 

 

 wzorowe wyniki w 
nauce 

bardzo dobre wyniki w 
nauce 

I a 3 4 

I b 2 12 

II a 3 17 

II b 4 17 

III a 7 8 
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III b - 14 

raze
m 

19 72 

  

 

 

 

Wyniki egzaminu klas ósmych 
 

 

 

W dniach 24 – 26 maja 2022 r.  uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu 

ósmoklasisty.   Poniżej   znajduje   się   zestawienie z poszczególnych przedmiotów. 

 

 

                                                          Język polski 

Klasa VIII a VIII b 

 

Procenty 56% 46% 

Szkoła 51% 

Populacja 60% 

Powiat 56% 

Województ
wo 

58% 

Gmina 55% 
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                                                Matematyka 

Klasa VIII a VIII b 

Procenty % % 

Szkoła 44% 

Populacja 57% 

Powiat 55% 

Województ
wo 

58% 

Gmina 52% 
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Język 
angielski 

Klasa VIII a VIII b 

Procenty 53% 40% 

Szkoła 48% 

Populacja 67% 

Powiat 59% 

Województ
wo 

66% 

Gmina 63% 

 

 

Najwyższy wynik na egzaminie z języka angielskiego uzyskali:  

Amelia Konieczko -   100% 

Konrad Krowicki  - 98% 

Ławniczek Adam – 93% 

Bartosz Baran – 91% 

Maria Włodarczyk – 91% 

Najwyższy wynik na egzaminie z języka polskiego uzyskali: 

Maria Włodarczyk- 89% 

Najwyższy wynik na egzaminie z matematyki uzyskali: 

Adam  Ławniczek – 100% 

Maria Włodarczyk – 100%. 
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UCZNIOWIE MAJĄCY TRUDNOŚCI W NAUCE 
 

        W roku szkolnym 2021/2022  wychowawcy aktywnie współpracowali z pedagogiem, logopedą oraz PPP w celu wspomagania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowana była we współpracy z : 

1.wychowawcami  

2 .rodzicami wychowanków  

3.Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Pajęcznie    

       Pomoc pedagogiczna oraz logopedyczna polegała na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka ,wynikających w szczególności z niepowodzeń  

edukacyjnych.  

        W ZSP w Rząśni prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapia biofeedback. Ponadto prowadzone są 

zajęcia indywidualne oraz  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne. 

Ta terenie szkoły mamy:  

- 7 uczniów z orzeczeniami ,każdy z uczniów ma zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2g w tygodniu , 

- 26 opinii na podstawie których uczniowie korzystają z zajęć logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. 

Z wyżej wymienionych zajęć korzysta: 

- z zajęć rewalidacyjnych korzysta sześcioro uczniów 

- w zajęciach logopedycznych bierze udział piętnaścioro uczniów uczniów. 
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- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ma dwunastu uczniów 

- w terapii biofeedback bierze udział czworo uczniów 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne – dwoje uczniów 

- zajęcia indywidualne – dwoje uczniów. 

          U uczniów nie objętych żadnymi zajęciami nauczyciele prowadzą dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości rozwojowych uczniów. 

           Pomoc pedagogiczna udzielana była w formie rozmów indywidualnych ,porad, systematycznej kontroli ocen i frekwencji ,konsultacji z 

pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas oraz pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Pomoc pedagogiczna udzielana 

była także rodzicom wychowanków. Polegała ona na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.  

     Wnioski do dalszej pracy: 

- wspierać uczniów korzystających z poszczególnych zajęć 

- wspomagać w rozwijaniu i wyrównywaniu braków 

- motywować do systematycznej pracy 

-obserwować postępy uczniów 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH 
 

Nazwa konkursu Ogólnopolski Konkurs polonistyczny „Z ortografią na co dzień” – 
etap szkolny 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Urbańczyk Katarzyna 
Sobera Simona 
Pęciak Małgorzata 

19 uczniów kl.IV-VIII  
 

 

Nazwa konkursu Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI PANDA 2022(język 
polski) etap szkolny 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Urbańczyk Katarzyna 
 

4 uczniów kl.IV  
 

 

Nazwa konkursu Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego ( etap 
szkolny) 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Małgorzata Pęciak 

Amelia Rakowiecka VIIIb 
 
Maria Włodarczyk VIIIa 
 
 
Aleksandra Kusiak VIIa 
 
Maja Cimcioch VIIa 
Wociech Bistuła VIIa 
Maria Rogaczewska VIIa 

I miejsce 40 
pkt. 
II miejsce 27 
pkt 
 
III miejsce 
20 pkt. 
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Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Nazwa konkursu Ogólnopolskie Dyktando Szkolne CES 2022 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 
przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Małgorzata Pęciak 
 

12 kl, VIIa, 12 kl. VIIIA,  
7 kl. VIIIb 
 
Kinga Cimcioch VIIIa 
 
Marta Pietrzyk VIIIa 
Maria Wodarczyk VIIIa 
 
 
Maria Herczyńska VIIIb 
Joanna Szcześniak VIIIb 
Nikola Rozumek VIIIa 
Oliwia Jaworska VIIIa 
Maria Kluska VIIIa 
Zofia Kałuzna VIIIa 
Paulina Zielińska VIIIa 
Julita Kolanek VIIIb 
Oliwia Masek VIIIa 
Olga Komór VIIIa 
Wiktoria Ochocka VIIIb 
Patrycja Zeja VIIIa 
Amelia Konieczko VIIIb 

Zasięg/etap  
 
 

1 miejsce 
(21) 
2 miejsce(29 
3 miejsce(32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szkolny 
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Julia Tokarczyk VIIIb 
Aleksandra Michalska 
VIIIa 
Igor Janecki VIIIa 
 
 
 
Kinga Brożyna VIIa 
 
 
Marta Zbrożek VIIa 
Aleksander Rogalewicz 
VIIa 
Joanna Nagieł VIIa 
Aleksandra Kusiak VIIa 
Filip Krysiak VIIa 
Oskar Bartoszewski VIIa 
Wojciech Bistuła VIIa 
Karolina Stęplewska VIIa 
Szymon Zarzycki VIIa 
Klaudia Susmenda VIIa 
Kacper Janecki VIIa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 miejsce 
(38) 

Nazwa konkursu Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego (zasięg 
szkolny) 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Płaszczyńska Ewa 
 
 

Baran Bartosz, kl.VIII b 
Konieczko Amelia, kl.VIII 
b 
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Rakowiecka Amelia, kl. 
VIII b,  
Szcześniak Joanna, kl. 
VIIIb 
Włodarczyk Maria, 
kl.VIIIa 
Krowicki Konrad, kl.VIII 
a 
 

Nazwa konkursu Ogólnopolski Konkurs  z Języka Angielskiego Olimpus- sesja 
wiosenna (zasięg szkolny) 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Płaszczyńska Ewa 
 
 

Adrianna Komor, kl Va 
 
 
Maja Janus, kl.V a 
Kinga Żuber, kl.V a 
Anna Telenga, kl. Va 
Lena Rozumek, kl.Va 
Weronika Pędziwiatr, 
Kl.Va 
Tatiana Sadowska, kl.Va 
Laura Cieśla, kl.Va 
 
Aleksandra Bożek, kl.VIIb 
Pola Suszek, kl. VIIb 
 
 
 
Amelia Konieczko, kl. 
VIIIb 

I miejsce 
wśród klas 
piątych (30 
miejsce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 miejsce 
wśród klas 
siódmych 
(45 miejsce) 
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Joanna Szcześniak, kl. 
VIIIb 
 

1 miejsce 
wśród klas 
ósmych(34 
miejsce) 

Nazwa konkursu Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego „Jersz”- sesja zimowa 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 
przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Płaszczyńska Ewa 
 
 

Maja Janus, kl.V a 
Kinga Żuber, kl.V a 
Anna Telenga, kl. Va 
Malwina Wojtal, kl.V a 
Lena Rozumek, kl.Va 
 
Wiktor Płuciennik, kl.VIIb 
Oktawia Ranos, kl. VII b 
Aleksandra Bożek, kl.VIIb 
Pola Suszek, kl. VIIb 
Emilia Ławniczek, kl.VII b 
 
Konrad Krowicki, kl.VIIIa 
Maria Włodarczyk, 
kl.VIIIa 
Amelia Konieczko, kl. 
VIIIb 
Amelia Rakowiecka, kl. 
VIIIb 

 
I miejsce 
wśród klas 
piątych (35 
miejsce) 
 
I miejsce 
wśród klas 
siódmych(14 
miejsce) 
 
 
 
 
I miejsce 
wśród klas 
ósmych(54 
miejsce) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa konkursu 

 
„Parki Narodowe w Polsce” – Szkolny Konkurs Plastyczny dla 
uczniów klas VII na najładniejsze logo parku 
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Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Agnieszka Chodak 

34 uczniów (klasa VIIa, 
VIIb) 
 
 Małgorzata Krawczyk 
(VIIa) 
Szymon Zarzycki (VIIa) 
Pola Suszek (VIIb) 
 
 
Wyróżnienia: Maria 
Rogaczewska (VIIa), 
Oktawia Ranos (VIIb), 
Karolin Stęplewska (VIIa), 
Zofia Dzbik (VIIb) 
 

 
 
 
I miejsce 
 
II miejsce 
 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

 
„Alternatywne źródła energii” – Szkolny Konkurs Plastyczny dla 
uczniów klas VII - VIII 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Agnieszka Chodak 
Aleksandra Pęciak 
Anna Słomian 

 
25 uczniów (klasa VIIa, 
VIIb, VIIIa, VIIIb) 
 
Oktawia Ranos (VIIb) 
Emilia Ławniczek (VIIb) 
Kinga Brożyna (VIIa) 
 
Wyróżnienia:  

 
 
 
 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
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Kinga Cimcioch (VIIIa) 
Maria Włodarczyk (VIIIa) 
Julita Kolanek (VIIIb) 

 
Nazwa konkursu 

Szkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV - VI 
 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Agnieszka Chodak 

 
Ewa Herczyńska 

 
24 uczniów 

(klasa IVa, IVb, Va, Vb, VI) 
 
 

Maria Ławniczek (Vb) 
Bartosz Ławniczek (IVa) 

Piotr Pabich (Vb) 
 

Wyróżnienia: 
Filip Pęciak (IVb), Lena 

Dusza (Va), Lena Janik (Va) 

 
 
 
 
 

I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

 Szkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas VII - VIII 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Agnieszka Chodak 

 
 

 
17 uczniów  
(klasa VIIa, VIIb, VIIIa, 
VIIIb) 
 
 
Joanna Szcześniak (VIIIb) 
Olga Komór (VIIIa) 

 
 
 
 
 

 
I miejsce 
II miejsce 
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Maria Rogaczewska (VIIa) 
 

III miejsce 

 
Nazwa konkursu 

 V Szkolna Olimpiada Zdrowia pod hasłem: „Jesteś tym, co 
jesz!” 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Agnieszka Chodak 

 
 

 
32 uczniów  
(klasa VIIa, VIIb, VIIIa, 
VIIIb) 
 
Klaudia Susmenda (VIIa) 
Joanna Szcześniak (VIIIb) 
Mateusz Kurowski (VIIIa) 
 
Wyróżnienia: Kinga 
Cimcioch (VIIIa), Marta 
Pietrzyk (VIIIa) 
 
 

 
 
 
 

 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Alfik Matematyczny 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Beata Kałużna 

 

 
4 uczniów ( 1 z kl. 4 i 3 z kl. 
8)  bez miejsc 

 
 

 
    - 

 
 

 

 

 
Nazwa konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki (zasięg szkolny) 
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Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Beata Kałużna 

 

 
5 uczniów z kl.8  
 
 

 
    - 

 
 

 

 

 
Nazwa konkursu 

Kangur Matematyczny 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Beata Kałużna 

 

 
9 uczniów (z kl. 4b i 8)  
 

 
    - 

 
 

 

 

 
Nazwa konkursu 

Szkolny Konkurs Matematyczny na Lapbooka   

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Beata Kałużna 

 

 
Nikola Rozumek kl. VIIIa 
 
Amelia Wolnowska IV b 

 
   I miejsce 

 
I miejsce 
 

 

 
Nazwa konkursu 

XVI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr  

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 
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Beata Kałużna 

 

17 uczniów 
 
 W czasie trwania konkursu 
przeprowadzanego online 
wystąpił problem z 
dostępem do Internetu 
 

 
   Bez miejsc 

 

 
Nazwa konkursu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii – etap szkolny 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Aleksandra Pęciak 
 

 
Amelia Rakowiecka VIIIb 
Maria Włodarczyk VIIIa 
Kinga Cimcioch VIIIa 

 
   I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

Nazwa konkursu 
 

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „GALILEO 2022” CES 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Aleksandra Pęciak 
 

Kinga Cimcioch  VIIIa 
Maria Włodarczyk VIIIa 
 
 

 
Wyróżnienie 

 

 
Nazwa konkursu 

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „ALBUS 2022”  CES 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Aleksandra Pęciak 
 

 
Kl VIIIa 
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Nazwa konkursu 

II Szkolny Konkurs Chemiczny „OMNIBUS 2022”  CES 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Aleksandra Pęciak 
 

 
Maria Rogaczewska VIIb 
Emilia Ławniczek VIIb 
Aleksandra Bożek VIIb 
 
 
Maria Włodarczyk VIIIa 
Kinga Cimcioch  VIIIa 
Adam Ławniczek  VIIIa 

 
   I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
 
 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
 

 

 
Nazwa konkursu 

II Szkolny Konkurs Fizyczny „PIONIER 2022” 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Aleksandra Pęciak 
 

 
Paulo Krupop     VIIa 
Szymon Zarzycki VIIa 
Maria Rogaczewska VIIa 
 
 
Bartosz Baran   VIIIb 
Kinga Cimcioch VIIIa 
Konrad Krowicki VIIIa 
Adam Ławniczek VIIIa 

 
   I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
 
 
I miejsce 
II miejsce 
II miejsce 
III miejsce 
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Nazwa konkursu 

Wojewódzki konkurs przedmiotowy z j. niemieckiego dla klas VII, 

VIII    ( etap szkolny) 

 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 
przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Dominika Pęciak-
Parchyniak 
 

 
13 osób 
 
Maria Włodarczyk  VIIIa 
 

 
 
 
I miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Konkurs językowo-plastyczny z j. angielskiego dla klas IV „My 

English Picture Dictionary”. 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Dominika Pęciak-
Parchyniak 
 

 

Lena Janik – 4b 

Filip Pęciak – 4b 

Amelia Wolnowska – 4b  

 

 
I miejsca 
II miejsce 
 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Konkurs ogólnopolski z języka angielskiego „Olimpus” 

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Dominika Pęciak-
Parchyniak 
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 21 uczniów 

Kl. 4 osób: 9 

Kl. 5 osób 8 

Kl. 7 osób 1 

Kl. 8 osób 3 

 

Lena Bereś  - klasa 4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 miejsce 

 
Nazwa konkursu 

Konkurs z języka niemieckiego „Ökovolksmode” – ekologiczna moda 

ludowa niemieckiego obszaru językowego dla klas IV-VIII 

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Dominika Pęciak-
Parchyniak 
 

19 uczniów 

Kategoria: PRACA 

PRZESTRZENNA 

 

Oktawia Ranos (7b)  

Emilia Ławniczek (klasa 7b) 

i Maria Ławniczek (klasa 

5b)  

Filip Pęciak (4b)  

 

 
 
 
 
 
 
I miejsce 
II miejsca 
 
 
 
 
III miejsca 
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Kategoria: PRACA 

(FORMA A3) 

Amelia Konieczko klasa 8a 

Małgorzata Krawczyk klasa 

7a 

 Wiktoria Szataniak Klasa 6 

 

 

 
 
I miejsce 
 
II miejsce 
 
 
III miejsce 

 
Nazwa konkursu 

Konkurs na najładniej udekorowane drzwi sal lekcyjnych z okazji 

Walentynek (konkurs organizowany z Samorządem Uczniowskim).  

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Dominika Pęciak-
Parchyniak 
 

 

Klasy: I, II, III, IV 

 

 

 
I miejsca Ib 
 
 
 

 

 
Nazwa konkursu 

Żołnierze Wyklęci- niezłomni obywatele Rzeczypospolitej- Konkurs 

plastyczny/komiks o zasięgu rejonowym pod patronatem marszałka 

województwa łódzkiego 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 
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Renata Szczecińska Emilia Ławniczek z kl. 

VIIb Paulina Zielińska z 

kl. VIII a 

 
udział 
 

 

 
Nazwa konkursu 

Międzyszkolny konkurs plastyczno- czytelniczy pt.  Zabiorę na 

bezludną wyspę-konkurs o zasięgu powiatowym. 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Renata Szczecińska Paulina Zielińska- kl. VIIIa 

 Marysia Włodarczyk- kl. 

VIII a 

II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Szkolny Konkurs ze znajomości nowel Marii Konopnickiej 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

Renata Szczecińska Kinga Cimcioch 

Emilia Ławniczek 

Wiktoria Wasiel 

I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Międzyszkolny Konkurs  Nowele Marii Konopnickiej- zasięg powiatowy 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 
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Renata Szczecińska  

Emilia Ławniczek 

 

 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Szkolny  Konkurs Plastyczny Projekt znaczka na Boże Narodzenie  

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Anna Słomian 

 

11 uczestników z kl.4-7   

 

Oktawia Ranos kl.7b 

Emilia Ławniczek kl.7b 

Maria  Ławniczek  kl. 

kl.5b                                      

                  

 

 
 
 
 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Wszyscy jesteśmy kosmitami praca plastyczna pt. Przybysz z kosmosu- 

jak  sobie go wyobrażasz?  

 o zasięgu wojewódzkim 
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Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Anna Słomian 

 

70 uczestników z kl. 1-8 

wszyscy otrzymali upominki 

 
 
 
 
 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Bezpiecznie na wsi  - zasięg powiatowy 

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Anna Słomian 

 

13 uczestników z kl.1-3    

 Borys Mikołajczyk kl.1b 

                                              

       

5 uczestników z kl.4-7    

   

Oktawia Ranos kl.7b 

 
 
II miejsce 
 
 
 
 
II miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 
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Monika  Jankowska 

 

 35 osób z klas IV-VIII 

MALUCH ( klasy 4) udział 

brało 10 osób, 3 osoby z 

klasy 4a oraz 7 osób z klasy 

4b.  

Najlepszy wynik uzyskała 

Lena Bereś (klasa 4a) , 

otrzymując 86 punktów na 

120 możliwych. 

 

BENIAMIN (klasy 5) 

 udział brało 18 osób, 12 

osób z klasy 5a oraz 6 osób 

z klasy 5b. Najlepszy wynik 

uzyskała Maria Ławniczek 

(klasa 5b) uzyskując 64,75 

pkt na 150 możliwych. 

 

KADET (klasy 7) udział 

brało 5 osób, 4 osoby z klasy 

7a i 1 osoba z klasy 7b.  
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Najlepszy wynik uzyskała 

Maria Rogaczewska 

uzyskując 63,25pkt na 150 

możliwych 

 

KADET (klasy 8) udział 

brały 2 osoby z klasy 8a. 

 Najlepszy wynik uzyskała 

Maria Włodarczyk 

uzyskując 82 punkty na 150 

możliwych 

 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Szkolny konkurs na najlepszy lapbook 

LAPBOOK MATEMATYCZNY dla uczniów klas IV-VIII 

 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Monika Jankowska 

Klasa IV - Tabliczka 

mnożenia 
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Klasa V - W gąszczu figur 

geometrycznych 

Klasa VI - Liczby i ich 

własności 

Klasa VII - Niewiadoma 

czy wiadoma ? 

Klasa VIII - Wielcy 

matematycy i ich odkrycia 

 

 

Udział w konkursie brało 

łącznie 25 osób. 

Laureatem w kategorii 

klas 4 została:  

Amelia Wolnowska, 

klas 5: Kinga Żuber 

klass 7: Nikola Niedbalska 

klas 8: Nikola Rozumek 

 

 
Nazwa konkursu 

 

Konkurs szkolny pt. Kup jak najwięcej za jak najmniej 
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Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Monika Jankowska 

 

Anna Telenga  

 Kacper Sukiennik  

Kinga Żuber  

 
I miejsce 
II miejsce 
III miejsce 

 

 
Nazwa konkursu 

Szkolny konkurs Mozaika 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Monika Jankowska 

 

Klasa 7, 17 uczniów 

Emilia Łswniczek 

 
 
 
I miejsce 
 

 

 
 

Nazwa konkursu 
 

XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej ( etap szkolny) 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Ks. Michał Widera 

 

 klasy VII-VIII 

Maria Herczyńska 

Aleksandra Bożek 

Pola Suszek 

 
 
Zakwalifiko
wali się do 
etapu  
diecezjalnego 
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Nazwa konkursu 

 

XXVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej ( etap diecezjalny) 

Nazwisko i imię 
nauczyciela 

przygotowującego 

Nazwisko i imię ucznia 
 
 

Zajęte 
miejsce 

Finaliści/laureaci 

 
Ks. Michał Widera 

 

 klasy VII-VIII 

Maria Herczyńska 

Aleksandra Bożek 

Pola Suszek 

 

 
 
udział 

 

 
 
 
 
 
 

KONKURSY PRZEDSZKOLNE 

 

Dzieci ze wszystkich grup wiekowych bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach. Dla naszych podopiecznych zaproponowaliśmy konkursy 

plastyczne, recytatorski oraz fotograficzny, tak aby każde dziecko miało okazję wybrać konkurs zgodny ze swoimi zainteresowaniami lub 

umiejętnościami.  
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W I pół. roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu odbyło się 5 konkursów: 

1.Konkurs fotograficzny „Ja i moja miejscowość” – październik  

Liczba uczestników:22 

Koordynator - Katarzyna Tyc-Brożyna 

2.Konkurs recytatorski „Polska –moja Ojczyzna”dla grup 5-6-latków – listopad 

Liczba uczestników: Elfy-13, Żabki-17, Skrzaty - 9 

Koordynator - Ewa Brzozowska 

3.Konkurs plastyczny „Mój ulubiony miś” – listopad  

Liczba uczestników: 53 

Koordynator - Agnieszka Wojtysiak-Kordowina 

4.Konkurs plastyczny „Stroik na świąteczny stół” 5-6-latki – grudzień  

Liczba uczestników:38 

 Koordynator - Magda Pawełoszek 

5.Konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa” 3-4-latki – grudzień 

Liczba uczestników:20 

Koordynator - Monika Cimcioch 

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursach zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

W II pół. roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu odbyło się 4 konkursy: 
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1.Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”  wszystkie grupy wiekowe  - marzec 

Liczba uczestników:71 

Koordynator – Katarzyna Tyc-Brożyna, Anna Walasińska 

2.Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza palma wielkanocna” – wszystkie grupy wiekowe – kwiecień 

Liczba uczestników: 56 

Koordynator – Beata Tąpała 

3.Konkurs plastyczny „Moja rodzina jest zdrowa” – wszystkie grupy wiekowe- czerwiec 

Liczba uczestników:23 

Koordynator- Agnieszka Kordowina-Wojtysiak 

4. Międzyszkolny konkurs „Sensoryczna zabawka ”-koordynator Katarzna Mruszczyk, Katarzyna Tyc- Brożyna 

 

KONKURS GMINNY 

 
„Sensoryczna pomoc dydaktyczna” 

Konkurs „Sensoryczna pomoc dydaktyczna” został zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni. 

Adresatami konkursu były placówki oświatowe z gminy Rząśnia. Do koordynatorów konkursu Katarzyny Tyc-Brożyna i Katarzyny Mruszczyk 

dotarło 7 niezwykle ciekawych i różnorodnych pomocy sensorycznych z trzech placówek. 

Celem konkursu było: 

 Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka 
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 Ćwiczenia zręczności 

 Rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej 

 Stymulacja zmysłu dotyku  

Wszystkie prace zostały nagrodzone a wykonane sensoryczne pomoce dydaktyczne wzbogaciły warsztat pracy nauczycieli z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Rząśni. 

I miejsce- Przedszkole w Białej 

II miejsce- Przedszkole w Rząśni –grupa „Delfinki”; Gminy żłobek „Kubuś i przyjaciele” w Rząśni 

III miejsce-Przedszkole w Rząśni- grupa „Żabki” 

Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursach zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi. 

 

KONKURSY I półrocze 2021/2022 

Konkurs fotograficzny „Ja i moja miejscowość”-koordynator Katarzyna Tyc-Brożyna 
 W konkursie nie było podziału na grupy wiekowe  
I Marcin Drutowski, Adam Sobala  
II Piotr Pietrzyk, Nadia Słomian 
III Adam Dzbik, Wojciech Kałużny 
wyróżnienia - 

 

 

Konkurs recytatorski „To Polska –nasza Ojczyzna” koordynator Ewa Brzozowska 
 Elfy Żabki Skrzaty 
I Miłosz Sadek Joasia Słomian 

Filip Papierz 
Wojtek Gleń 

II Nel Łuczak Pola Krupop Oliwia Zielińska 
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Alicja Pietrzyk Nadia Słomian  
III Kornelia Kończak 

Nikola Konieczka 
Lena Pluta 
Szymon Smolarek 
Małgosia Kulińska 

Natalia Kucharska 

wyróżnienia M. Mendak, Z.Pęciak, M.Pietruszka, 
I.Wolnowska, I.Mruszczyk, A.Pęciak, J,Pęciak, 
A.Dzbik 

A.Drzazga, J.Pęciak, M.Kałużny,  
M. Drutowski, A.Maciaszczyk, O.Smela, M. 
Rakowiecka, P.Pietrzyk,L.Pluta, 
K.Maciaszczyk 

M. Kowacka 
M.Rula, A.Szataniak, 
N.Szydłowska 
J.Mroczek, A.Kaczmarek 

 

 

 

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony miś”-koordynaror Agnieszka Wojtysiak-Kordowina 
 Elfy Żabki Skrzaty Delfinki Smerfy Kangurki 
I Helena Olewińska 

 
Marcin Drutowski Oliwia Ochocka Blanka Wieczorek Maria Jabłońska 

 
Iga Brożyna 

II Adam Dzbik 
Jan Kazuba 

Lena Cyrulik 
Lena Pluta 

Iga Brożyna 
Maja Rula 
 

Aleksandra 
Kwiatkowska 
Igor Lewera 

Iga Zjawiona 
Agata Grzejdziak 

Wojciech Kopeć 
Tymon Lorencki 

III Nel Łuczak 
Natalia Ryś 
Aleksander Krawczyk 

Pola Krupop 
Aleksander Smela 
Wojciech Kałużny 

Zofia Sukiennik 
Magdalena 
Kowacka 
Zofia Caban 
 

Iga Banaszczyk 
Nadia Brożyna 
Alicja Jędrysiak 

Matylda Klimczyk 
Wojciech Wojtysiak 
 

Antoni Kazuba 
Antoni Mendak 

wyróżnien
ia 

Miłosz Kasprzyk 
Nikola Konieczka 
Malwina Mendak 
Antoni Pęciak 
Jan Pęciak 
Zuzanna Włodarczyk 
Iga Wolnowska 
Zuzanna Pęciak 

Miłosz Kałużny 
Amelia 
Maciaszczyk  
Klaudia 
Maciaszczyk 
Filip Papierz 
Jan Pęciak 
 

Natalia 
Szydłowska 
Zofia Sukiennik 
Oliwier 
Zambrowicz 

Julia Lewera 
Iga Michalak 
Jan Siewiera 
 

Nikola Sierszyńska 
Maja Stefaniak 

Emilia Mularczyk 
Jan Poczekajczyk 
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Konkurs plastyczny „Stroik na stół świąteczny”- koordynator Magdalena Pawełoszek 
 Elfy Żabki Skrzaty 
I Helena Olewińska,  

Nikola Konieczka 
Miłosz Kałużny,  
Lena Cyrulik 
 

Marcel Janus, 
Oliwia Ochocka 

II Jan Kazuba,  
Jan Pęciak 

Aleksander Smela, 
Joanna Słomian 

Oliwia Zielińska, 
Magda Kowacka 

III Iga Wolnowska,  
Natalia Ryś. 

Jan Pęciak,  
Szymon Smolarek 

Julia Mroczek, 
Szymon Kościanek. 

wyróżnie
nia 

G.Nowakowski,  
Z. Pęciak, 
 M. Pietruszka,  
A. Krawczyk,  
A. Pietrzyk. 

Marcin Drutowski,  
Piotr Pietrzyk, 
 Bartosz Telenga, 
Lena Pluta, 
Wojciech Kałużny, 
Klaudia Maciaszczyk,  
Nadia Słomian. 

Moja Rula, Wojciech 
Merkwa,  
Oliwia Kula, 
Natalia Kucharska, Oliwia 
Zambrowicz, Ignacy Pająk, Ada 
Szataniak. 

 

Konkurs plastyczny „Ozdoba choinkowa”- koordynator Monika Cimcioch 
 Delfinki Smerfy Kangurki 
I Nadia Brożyna, 

Igor Lewra 
Wojciech Wojtysiak,  
Maria Jabłońska 

Iga Brożyna, Emilia Mularczyk 

II Jan Siewiera, 
Alicja Cebula 

Jga Zjawiona 
Nikola Sierszyńska 

Miłosz Janik, Kuba Krysiak 

III Martynka Pabich, 
Aleksandra Kwiatkowska. 

Maja Stefaniak 
Matylda Klimczyk 

Olaf Krowicki, 

wyróżnie
nia 

Nikola Stępień -------- --------------- 

 

KONKURSYII półrocze 2021/2022 
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Konkurs plastyczny „ Kapelusz Pani Wiosny”-koordynator Katarzyna Tyc- Brożyna, Anna Walasińska 
 Elfy Żabki Skrzaty Delfinki Smerfy Kangurki 
I Helena Olewińska, 

Adam Dzbik,  
Szymon Smolarek, 
Lena Pluta 

Zofia Caban, Iga 
Brożyna 

Alicja Cebula, Nadia 
Brożyna  

Wojciech Wojtysiak, 
Kornelia Kleszcz, 

Antoni Kazuba, 
Adam Sobala 

II Nel Łuczak, Iga 
Wolnowska,  

Miłosz Kałużny, 
Marcin Drutowski,  

Magdalena Kowacka, 
Oliwia Zielińska,  

Kordian Cimcioch, 
Tymon Szlęk,  

Iga Zjawiona, Alicja 
Cywińska 

Jan Poczekajczyk, 
Sara Kołodziej 

III Natalia Ryś, Jan 
Kazuba 

Pola Krupop, Piotr 
Pietrzyk, Lena 
Cyrulik 

Ignacy Pająk, 
Wojciech Merkwa 

Igor Lewera, Alicja 
Jędrysiak, Iga Michalak 

Maria Jabłońska Szymon Kałużny  

Wyró-
żnienia 

Jan Pęciak, 
Malwina Mendak, 
Antoni Pęciak, 
Alicja Pietrzyk, 
Nikola Konieczka, 
Miłosz Kasprzyk, 
Zuzanna Pęciak 

Amelia 
Maciaszczyk, 
Klaudia 
Maciaszczyk, Iga 
Żuber, Wojciech 
Kałużny, Nadia 
Słomian, Jan Pęciak, 
Aleksander Smela 

Zofia Sukiennik, Ada 
Szataniak, Natalia 
Kucharska, Amelia 
Kaczmarek, Marcel 
Janus, Oliwia 
Ochocka, Maja Rula 

Blanka Wieczorek, 
Aleksandra 
Kwiatkowska, Antoni 
Gajda, Jan Siewiera, 
Iga Banaszczyk, Julia 
Lewera, Mikołaj 
Żarowski, Nadia Hącel 

Matylda Klimczyk, 
Patryk Ochocki, 
Nikola Sierszyńska 

Jakub Krysiak, 
Wiktoria 
Półchłopek, 
Wojciech Kopeć 

 

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza palma wielkanocna ”-koordynator Beata Tąpała- Krysiak 
 Elfy Żabki Skrzaty Delfinki Smerfy Kangurki 
I Malwina Mendak 

Olek Krawczyk 
Nadia Słomian 
Małgosia Kulińska 

Maja Rula Igor Lewera Agata Grzejdziak Szymon Kałużny 

II Miłosz Kasprzyk 
Helena Olewińska 

Olek Smela 
Lena Cyrulik 

Amelia Kaczmarek Ola Kwiatkowska Marysia Jabłońska Mikołaj Staszewski 

III Adam Dzbik 
Antek Pęciak 
Jaś Pęciak 

Klaudia Maciaszczyk 
Maja Rakowiecka 
Amelia Maciaszczyk 

Oliwia Ochocka 
Julia Mroczek 

Kordian Cimcioch 
Nadia Brożyna 

Maja Stefaniak 
Nikola Sierszyńska 

Wiktoria Półchłopek 
Antek Motylski 

wyróżn
ienia 

Ala Pietrzyk 
Nel Łuczak 
Iga Wolnowska 
Miłosz Sadek 
Igor Mruszczyk 
Natalia Ryś 

Jan Pęciak 
Amelia Drzazga 
Filip Papierz 
Wojtek Kałużny 

Magda Kopacka 
Wojtek Merkwa 
Zosia Caban 

Ala Cebula 
Julia Lewera 
Ala Jędrysiak 

Alicja Cywińska 
Wojtek Wojtysiak 
Iga Zjawiona 

Amelka Półchłopek 
Emilka Mularczyk 
Ada Sobala 
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Konkurs plastyczny „Moja rodzina jest zdrowa ”-koordynator Agnieszka Wojtysiak-Kordowina 
 3-4 latki 5-6 latki 
I Tymon Lorencki Iga Wolnowska 
II Nadia Brożyna 

Wojciech Kopeć 
Miłosz Kasprzyk 
Maja Rula 

III Iga Michalak 
Alicja Cywińska 
Sara Kołodzej 

Nadia Słomian 
OliwierZambrowicz 
Lena Cyrulik 

wyróżnie
nia 

Maria Jabłońska 
Blanka Wieczorek 
Julia Lewera 
Emilia Mularczyk 
Igor Lewera 

Pola Krupop 
Maja Rakowiecka 
Klaudia Maciaszczyk 
Amelia Maciaszczyk 
Wojciech Kałużny 
Szymon Smolarek 
Nikola Konieczka 

 

Konkurs międzyszkolny „Sensoryczna zabawka ”-koordynator Katarzna Mruszczyk, Katarzyna Tyc- Brożyna  
I Przedszkole w Białej 
II Grupa Delfinki Przedszkole Rząśnia, Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” 
III Grupa Żabki Przedszkole Rząśnia  
wyróżnienia Grupa Elfy, Klasa I A, KLASA i B Zespół Szkolno- przedszkolny w Rząśni  
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SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW 
 

Nazwa 
konkursu/zawodów 

Nazwisko ucznia Etap Miejsce 

Zawody sportowe 
wynikające z 
kalendarza i imprez 
SZS w Pajęcznie 

1.Powiatowe 
Indywidualne Biegi 
Przełajowe 

 

2.Powiatowe 
rozgrywki tenisa 
stołowego 

 

3.Powiatowe 
rozgrywki unihokeja 

 

 

 

 

 

 

I miejsce Kinga Cimcioch, III –Maria 
Rogaczewska, IV  -Pola Suszek; III –Michał 
Klimczyk, III –Weronika Pędziwiatr. 

 II miejsce –Paulina Zielińska i Maria 
Rogaczewska; II miejsce –Michał Klimczyk i 
Jakub Ławniczek. 

: III miejsce: Masek Oliwia, Niedbalska 
Paulina, Ochocka Wiktoria, Rakowiecka 
Amelia, Rozumek N, Suszek Pola, Szcześniak 
Joanna, Zeja Patrycja, Zielińska Paulina. 

III miejsce chłopcy: Borowicz Sz., Cieśla M., 
Klimczyk M., Kurowski M., Ladra M., 
Ławniczek J., Ławniczek A., Pęciak, Pietrzyk 
Sz., Zbrożek P.. 

 

powiat 

rejon 

 

 

 

 

powiat 

 

 

 

powiat 

 

 

 

I w PS 
chłopców 

 

 

 

 

 

 

 

 

II,II 

 

 

 

II –dz. 
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4.Powiatowe 
rozgrywki w piłce 
siatkowej 

 

5. Półfinały 
wojewódzkie w 
piłce siatkowej 

 

 

6.Powiatowe 
rozgrywki w piłce 
nożnej. 

 

 

 

 

 

 I miejsce: Klimczyk, Ladra, Baran, Rudzki, 
Borowicz, Kurowski, Cieśla, Ławniczek, 
Ławniczek, Komor, Zbrożek, Pietrzyk. 

Klimczyk, Ladra, Baran, Rudzki, Borowicz, 
Kurowski, Cieśla, Ławniczek, Ławniczek, 
Komor, Zbrożek, Pietrzyk. 

Bartosz Baran, Borowicz Szymon, Cieśla 
Miłosz, Klimczyk Michał, Komor Jakub, 
Kozieł Kacper, Kurowski Mateusz, Ladra 
Marcel, Ławniczek Jakub, Ławniczek Adam, 
Zbrożek Piotr.  

 

Maria Włodarczyk, Kinga Cimcioch, Julia 
Marchewka, Joanna Szcześniak, Paulina 
Zielińska, Patrycja Zeja, Pola Suszek, 
Wiktoria Iskra.  

Alan Rudzki, Ławniczek Jakub, Ławniczek 
Adam, Klimczyk Michał, Marcel Ladra, 
Szymon Borowicz, Piotr Zbrożek, Mateusz 
Kurowski, Miłosz Ciśla, Jakub Kozłowski, 
Bartosz Baran.  

 

 

 

 

 

powiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat 

 

 

 

Półfinał 
woj. 

 

 

 

Powiat 

III –ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I –chł. 

 

 

II –chł. 

 

 

 

 

III –chł. 
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7.Powiatowa Liga 
Lekkoatletyczna  

 

 

8.Liga 
Lekkoatletyczna 
Dzieci 

 Powiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II –dz.  

III –chł. 

 

III –dz. 

IV –chł. 
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Organizacja konkursów/zawodów  

       szkolnych wewnętrznych 

 

Nazwa konkursu/zawodów Termin 

Turniej tenisa stołowego dla kl V 

Turniej unihokeja dla kl V 

Turniej PS dla kl VII-VIII 

 

Turniej tenisa stołowego dla kl. VII-VIII  

Szkolne rozgrywki piłki nożnej klas IV –V 

Szkolne rozgrywki unihokeja klas V –zakończone remisem (wszystkie 
dziewczęta z klas V).  

 

 

X.2021 

XI.2021 

XII.2021 

V.2022 

III.2022 

01.06.2022 
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AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 
 

W szkole zorganizowane zostały uroczystości, które na stałe wpisane są w kalendarz 

imprez i uroczystości: 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.  

Dzień Chłopaka , 30 września 2021r. 

Organizacja spotkań i uroczystości w klasach przez wychowawców. 

Ślubowanie klas I , 26 października 2021 r. 

Uroczystość została przygotowana przez wychowawców klas I, Panią Katarzynę Grzejdziak i Annę 
Słomian 

Dzień Edukacji Narodowej, 14 października 2021 r. 

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klas ósmych podczas akademii 
przygotowanej pod opieką Pani Dominiki Pęciak- Parchyniak oraz Pani Simony Sobery, podziękowali 
swym nauczycielom za ich pracę i okazywanie na co dzień wsparcia i życzliwości. Chór 
przygotowany przez Pana Szymona Cebulę w pięknych słowach piosenek wyraził uczniowską 
wdzięczność. Po części oficjalnej nastąpiła Gala Oskarowa, a właściwe Jabłkowa. Każdy z 
pedagogów otrzymał nagrodę w poszczególnych kategoriach. Salę w której odbywała się uroczystość 
dekorowały laurki. Zostały one wykonane przez uczniów podczas lekcji świetlicy z Panem Szymonem 
Cebulą 

Akademia z okazji XXI Dnia Papieskiego, 26 października 2021 r 

26 października 2021 r. w uczniowie naszej szkoły przedstawili akademię związaną tematycznie z 
tegorocznym hasłem Dnia Papieskiego: „Nie lękajcie się!”. Było to okazją do przypomnienia życia i 
dokonań św. Jana Pawła II, a także fragmentu jego nauczania. W organizację akademii zaangażował 
się również szkolny chórek, pod kierunkiem p. Szymona Cebuli, ks. Michał Widera 

Święto Narodowe 11 listopada ,  

Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni uczcili ten dzień apelem 
przygotowanym przez klasę 7b. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chórek szkolny. Kotyliony 
na piersiach uczniów i nauczycieli podkreśliły wagę tego Święta. Akademia odbyła się 10 listopada 
2021 r. Podczas apelu odśpiewano Hymn Państwowy Mazurek Dąbrowskiego o godzinie 11.11 i tym 
samym przyłączono się do akcji „Szkoła do hymnu” 

Andrzejki w  szkole dla  klas I-VIII, 30 listopada 2021r. 

Andrzejki to jedyny dzień w swoim rodzaju. 30 listopada w naszej szkole w scenerii tajemniczości 
wróżono z andrzejkowych kart za pomocą talerzyków, serc oraz innych rekwizytów. Można było 
zakupić babeczkę z wróżbą. Dzięki naszym wróżbitom dowiedzieliśmy jacy jesteśmy, kim będziemy 



45 
 

w przyszłości, jakie czekają nas sukcesy. Podczas zabawy było dużo śmiechu. Czas pokaże, czy 
andrzejkowe wróżby się spełnią.  

Mikołajki  2021  

Mikołajki to zwyczaj obchodzony 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja. Według zwyczaju, tego dnia 
Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami. Jak co roku, tak i tym razem kultywowaliśmy ten zwyczaj w 
klasach z wychowawcami.  

Walentynki- poczta walentynkowa 2022r. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował pocztę walentynkową. 

14 lutego to dzień miłości i przyjaźni! Dla uczniów naszej szkoły ten dzień stał się okazją do wspólnej 
zabawy i pokazania, jak dobrze i wesoło jest nam razem. Celem tego dnia było zachęcanie dzieci do 
okazywania uczuć innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom 
szkoły). Już od samego rana po szkole kursowała walentynkowa poczta; roznoszone były 
walentynkowe karteczki, liściki, oczywiście z serduszkami! Wśród społeczności szkolnej królował 
kolor czerwony. 

8 marca – Dzień Kobiet 

W dniu ósmego marca uczniowie z klas piątych przygotowali pod opieką Pana Szymona Cebuli „Play 
listę z pokazem talentów „  z okazji Dnia Kobiet.  

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny- przedstawienie przygotowane przez Samorząd Uczniowski. 

W tym  dniu Samorząd Uczniowski- przygotował  pokaz mody wiosennej. „Modele i modelki” 
przygotowali i zaprezentowali swoje kreacje na wybiegu. Dodatkowym walorem występu były 
wiersze opisujące stworzone stroje.  

Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi.22 kwietnia 2022r. 

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 1a oraz 3 b przygotowali przedstawienie pt. " W bajkowym 
świecie ekobohaterów". Młodsi uczniowie przypomnieli starszym kolegom jak dbać o środowisko i o 
przyrodę. Przede wszystkim jak segregować odpady. Po przedstawieniu uczniowie klas 1a oraz 3 b 
wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego oraz z Panią Wicedyrektor oraz Dyrektorem 
szkoły zasadzili drzewo na terenie szkoły. 

Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

4 maja 2022 r. w Zespole Szkolno –Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni odbyła się uroczysta 
akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w niej udział uczniowie klasy V wraz z 
chórem szkolnym którzy przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. 
Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny 
dzień dla Polski. 

Dzień Dziecka, 1 czerwca 2022r. 

Tego dnia pod opieką wychowawców odbyły się wyjścia z pieczeniem kiełbasek , wycieczki, gry i 
zabawy integracyjne, zawody sportowe. Rada Rodziców aby umilić ten dzień przygotowała dla dzieci  
popcorn, watę cukrową, fotobudkę. 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego  zostało przygotowane przez wychowawców klas VIII-  panią 
Małgorzatę Pęciak i Ewa Płaszczyńską, Marlenę Ryś. 

 

AKADEMIE I UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLNE 
 

 

W naszym przedszkolu corocznie opracowujemy Plan Pracy Przedszkola a także harmonogram 

działań, zgodnie z którym realizujemy założone przedsięwzięcia, organizujemy uroczystości i 

wydarzenia, konkursy, spotkania. Ponadto przystępujemy do licznych programów, których zadania 

rzetelnie wykonujemy. W pierwszym semestrze w naszym Przedszkolu zostały zorganizowane 

następujące uroczystości i wydarzenia: 

- Dzień Edukacji Narodowej, podczas której dzieci z grup Żabek i Skrzatów przygotowały krótką 

inscenizację, a pozostałe grupy piosenki i wierszyki.  

- Święto 11 Listopada połączone z pokazem mody patriotycznej. Podczas uroczystości dzieci 

zaśpiewały Hymn Polski, recytowały patriotyczne wiersze. Wszystkie przedszkolaki ubrały się  

w naszych barwach narodowych i wzięły udział w pokazie mody.  

- Dzień Przedszkolaka to pierwsze święto które otwiera kalendarz naszych uroczystości, dzieci poznają 

hymn przedszkolaka i uczestniczą w różnych przedszkolnych zabawach, w tym dniu na dzieci czekają 

różne atrakcje i niespodzianki. Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymuje odznakę.  

- Dzień Chłopca jest to wydarzenie podczas, którego prowadzone są różne zabawy integrujące grupę, 

a nasi podopieczni otrzymują upominki.  

- Dzień Dyni to dzień kiedy w naszym przedszkolu ubieramy się na pomarańczowo, dzieci poznają 

budowę dyni, oglądają dynie, porównują ich kształty wielkości, dowiadują się o wpływie dyni na 

zdrowie człowieka oraz uczestniczą w różnych wesołych zabawach edukacyjnych.  

- Dzień Pluszowego Misia jest to wydarzenie bardzo ważne dla dzieci, dzień ten jest wyjątkowy dzieci 

bawiły się w różne misiowe zabawy, opowiadały o swoich przytulankach, wykonały piękne prace 

plastyczne. Z obchodami tego święta łączy się również coroczny konkurs plastyczny.  

- Dzień Jabłuszka było to wydarzenie w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie, w tym dniu 

dzieci ubrane były na czerwono, otrzymywały odznaki lub opaski. Podczas zabaw, rozmów, wyliczanek, 

piosenek, zadań edukacyjnych dzieci poznawały istotne informację o wartościach odżywczych owoców, 

w szczególności jabłek.  

- Andrzejki podczas których dla dzieci zorganizowane różne zabawy i wróżby, a także dzieci 

samodzielnie przygotowywały andrzejkowe desery.  
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- Mikołajki jedno z najbardziej ulubionych przez dzieci wydarzeń. Każda z grup bardzo dobrze 

przygotowała się na spotkanie z Mikołajem. Dzieci wraz z wychowawcami udekorowały sale 

własnoręcznie przygotowanymi pracami, przygotowały miejsce dla gościa a także ubrały choinki. 

Wszystkie grupy dla Mikołaja śpiewały wesołe piosenki lub recytowały wiersze. 

- Wigilia jest to dla przedszkolaków szczególne wydarzenie, podczas wspólnej wigilii dzieci dzielą się 

opłatkiem, składają sobie życzenia.  

- "Jasełka" przygotowane przez grupę Elfów, na które zostały zaproszone inne grupy.  

- Dzień Praw Dziecka podczas którego nasze przedszkolaki ubrały się na niebiesko, w każdej grupie 

odbyły się zajęcia tematyczne. Razem z wychowawcami dzieci uczestniczyły w różnych zabawach  

i stworzyły plakaty.  

- pasowanie na przedszkolaka najmłodszych grup przedszkolnych grupy Smerfów i Kangurków 

przygotowały specjalne wystąpienie na ten wyjątkowy dzień, w obecności Dyrektorów zostały 

uroczyście przyjęte do grona przedszkolaków. Starsi koledzy przygotowali dla nich powitalne upominki.  

- dzień Babci i Dziadka z okazji tego ważnego święta każda grupa przygotowała piękne upominki, 

które dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom. Ponadto dzieci z wychowawcami przygotowały 

krótkie występy, które zostały nagrane i opublikowane za pomocą grup facebook.  

W drugim semestrze w naszym przedszkolu odbyły się następujące uroczystości:   

- Bal karnawałowy – podczas, którego dzieci uczestniczyły w zabawach muzycznych, pląsach, 

konkursach, tańcach. Dzieci były przebrane za różne ciekawe postacie z bajek, ale również zwierzęta 

czy owady. Każda z grup miała przygotowany słodki poczęstunek; 

- Dzień Kobiet – każda z grup świętowała go samodzielnie, podczas spotkań dzieci składały sobie 

życzenia, a także wręczały upominki. W tym dniu dzieci uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. 

- Pierwszy Dzień Wiosny- wszystkie grupy przygotowały swoje występy podczas, których śpiewały 

piosenki. Każda z grup miała swoje wiosenne symbole oraz opaski z symbolami grup. Uroczystość 

połączona była z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny w klasach I-III. Na koniec uroczystości odbył się 

wiosenny spacer z marzanną we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni.  

- Dzień Ziemi- każda z grup zasadziła kwiaty, które ozdabiają wejście do naszego przedszkola,  

w salach pojawiły się hodowle między innymi: cebuli, rzeżuchy, bazylii, fasoli, mięty. Grupy 

przygotowały plakaty nawiązujące do dbania o naszą planetę i wykonały prace plastyczne, oglądaliśmy 

filmy edukacyjne inspirujące i zachęcające do zachowań proekologicznych.  

- Dzień Świadomości Autyzmu zajęcia odbyły się w grupie Elfów z wychowawcą i logopedą oraz w 

grupie Żabek z wychowawcą. 

- Dzień Wody  
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- Dzień Dinozaura wszystkie grupy poznały zorganizowały zajęcia podczas, których dzieci poznawały 

nazwy dinozaurów, ich cechy charakterystyczne, sposób odżywiania się oraz ciekawostki. 

Przedszkolaki wykonały piękne prace plastyczne, śpiewały piosenki, a także wykonywały różne 

ciekawe aktywności takie jak: doświadczenie „Wulkan” czy zabawa odkrywcza „ Który dinozaur ukrył 

się w jajku?”. 

- Święta 1,2,3 Maj – dzieci wraz z nauczyciela rozmawiały o świętach majowych, poznawały historię, 

wykonywały różne prace plastyczne, stworzyły kodeks patrioty. Podczas zajęć w grupach dzieci 

poszerzały swoją wiedzę na temat Polski.  

- Dzień Dziecka- bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. W ramach obchodów Dnia Dziecka 

we współpracy z opiekunem Gminnego Kompleksu Sportowego został przygotowany piknik z 

pieczonymi kiełbaskami oraz słodkim poczęstunkiem dla dzieci. Ponadto dla dzieci zostały 

przygotowane tory przeszkód, gry i zabawy ruchowe, plener malarski, bańki mydlane, zabawy z chustą 

animacyjną.  

- Dzień Rodziny- była to wyjątkowa uroczystość, na którą zostali zaproszeni rodzice, Dyrektorzy, Wójt 

Gminy Rząśnia, Skarbnik Gminy Rząśnia, Sekretarz Gminy Rząśnia oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Rząśnia. Każda z grup przygotowała przedstawienie, odpowiednie stroje oraz piosenki. We współpracy 

z rodzicami został przygotowany poczęstunek.  

W wymienionych wyżej wydarzeniach uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe. Za organizację 

poszczególnych działań odpowiedzialni byli konkretni nauczyciele. Podczas organizacji wybranych 

uroczystości angażowano również rodziców między innymi w przygotowania strojów, upominków, 

poczęstunku. Wspólne uroczystości integrują całą społeczność przedszkolną, sprawiają  

że wydarzenia stają się wyjątkowe i ważne dla dzieci.  
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PROGRAMY I OBCHODY OGÓLNOPOLSKIE  SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 
 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 brały udział w 

następujących programach i obchodach: 

SZKOŁA: 

I. Tydzień Bezpiecznego Internetu 2021/2022 
 
     W dniach 08-11 lutego 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu 
2021. W tym roku po raz drugi zgłosiliśmy inicjatywę na stronie  DBI.  
Różnego rodzaju działania  profilaktyczne szkoła podejmuje  cały rok,  jednak w  lutym są one 
zintensyfikowane kiedy  obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 08 
lutego pod hasłem Działajmy razem! 
Przez hasło Działajmy razem!, organizatorzy zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i 
powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, 
dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. 
Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy 
szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych 
sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu 
osób. 
    W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy  kilka akcji , mających na celu przypomnienie 
uczniom  tematyki  dotyczącej  bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe 
korzystanie z zasobów sieciowych. 
Podjęte działania: 
    W ramach tygodnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole we wszystkich klasach  I - VIII  w 
ramach zajęć informatyki  i godzin wychowawczych przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce 
dotyczącej bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Podczas tych zajęć uczniowie 
mogli  przypomnieć sobie zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internetowej , zasady netykiety, 
niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z usług internetowych i komputera  i wiele innych 
zagadnień związanych z korzystaniem z Internetu. 

 
    Wychowawcy wszystkich klas podczas zajęć edukacji komputerowej (klasy I - III) lub godzin 
wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach 
społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a 
także anonimowości w Sieci.  
Uczniowie  wraz z wychowawcami przygotowali plakaty promujące bezpieczeństwo w sieci, do których 
wykorzystano materiały edukacyjne  ze strony min. www.saferinternet.pl. 

II. Akcja Żonkil 2021/2022 
 
    W roku szkolnym 2021/2022  uczniowie ZSP w Rząśni pod kierunkiem nauczyciela historii 
włączyli się w akcję społeczno - edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN  w celu  upamiętnienia  powstania w getcie warszawskim. 
Akcja Żonkile to ważny projekt społeczno - edukacyjny przypominający o powstaniu w getcie 
warszawskim. Udział w projekcie wzięli uczniowie klas VII i VIII  naszej szkoły. 
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   Podczas tegorocznej edycji zastanawialiśmy się, czym była i co znaczyła miłość w getcie 
warszawskim. Jak wiele miała ona oblicz. Uczniowie klas IV - VIII na zajęciach z wychowawcami w 
dniu 20 kwietnia 2022r. poznali  opowiadanie M. Szczygielskiego Prawdziwi Przyjaciele. Ta historia 
przypomniała nam znaną życiową prawdę, iż prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

III. Akcja ogólnopolska „Szkoła do hymnu” 
Akcja polegała na odśpiewaniu przez społeczność szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego - 
wykonanie hymnu odbyło się  10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11. 

IV. Program ogólnopolski „Trzymaj Formę” 
   Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym 
podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną 

V. Szkoła promująca zdrowie 

   Program realizują wszystkie oddziały szkolne (I – VIII) oraz wszystkie grupy przedszkolne. Celem 
programu jest upowszechnianie zdrowego stylu życia, propagowanie zdrowego odżywiania się. 

VI. Ogólnopolska akcji „Sprzątanie świata” 

    W dniach 22 – 24 września 2021 r. wszyscy uczniowie klas I – VIII pod opieką nauczycieli i 
wychowawców wzięli udział w organizowanej corocznie akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci i młodzież 
udała się do pobliskich lasów, parku i z wielkim zaangażowaniem sprzątała tereny sąsiadujące ze szkołą. 
Celem akcji jest kształtowanie u młodych ludzi szacunku do otaczającej nas przyrody i troski o 
dobrostan otaczającego nas świata. 

VII.  Światowy Dzień Ziemi 

   Celem akcji jest promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży. 

W obchody tego międzynarodowego święta włączyła się także cała nasza społeczność szkolna. W 
związku z tym świętem odbyła się w szkole uroczysta akademia, konkursy, korytarze szkolne zostały 
udekorowane plakatami, pracami uczniów, miało miejsce także zasadzenie symbolicznego drzewa na 
placu szkolnym. 

VIII. Ogólnopolski projekt edukacyjny EKO - SZKOŁA 

Uczniowie klasy Va i IVa uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym EKO – SZKOŁA 
mającym na celu kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. 

Głównymi celami projektu „EKO-SZKOŁA” jest: 

1.   Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz  
wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń, 

2.   Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają 

wpływ na stan środowiska przyrodniczego, 

3.   Poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze 

szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia 

organizmów, które w nim występują, 

4.   Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w 
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akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania 

osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska, 

5. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, 

parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej 

okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić 

refleksję o konieczności jej ochrony. 

Realizując wyznaczone cele podjęliśmy następujące działania: 

1) Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej: „sprzątanie świata”, 

2) Zorganizowaliśmy wycieczkę przyrodniczą do Parku Narodowego Gór Stołowych, 

Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz w Karkonosze 

3) Podczas wycieczki do Załęcza Wielkiego udział w obserwacji ekologicznej „Badanie 

czystości rzeki Warty na podstawie obserwacji zwierząt w niej żyjących, 

4) Konkurs na zdjęcie przyrodnicze „Moja najbliższa okolica zimą”, 

5) Gazetkę na holu szkoły z zakresu ochrony środowiska pt. ” Smog” , „Dzień Ziemi” 

6) Gazetkę w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska „Czas rozkładu śmieci”, 

„Zagrożone gatunki zwierząt”, 

7) Warsztaty na godzinie wychowawczej z zakresu ochrony środowiska: szyjemy eko- 

torby z recyklingu na zakupy wykorzystując do tego ulubiona, ale za małą już koszulkę, 

8) Akcja sadzenia drzew z okazji Dnia Ziemi. 

 

IX. Zajęcia rozwijające zainteresowania - projekt edukacyjny „Z ekologią na TY” 

Nauczyciele: Aleksandra Kluczna i Katarzyna Grzejdziak 

Klasy : III b i Ia 

Termin: od 20 września 2021r. do 24 czerwca 2022r. 

Cele ogólne zajęć: 

* Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska 
przyrodniczego 

* Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania 
nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych 

* Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i 
gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i 
spostrzeżeń. 



52 
 

Cele szczegółowe: Uczeń: 

- Rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a 
także gatunki objęte ochroną. 

- Rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las 
gospodarczy. Określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, 
polany, torfowiska, martwe drzewo w lesie. 

- Rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim 
środowisku przyrodniczym. 

- Odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych informacje dotyczące środowiska 
przyrodniczego, potrzebne do wykonania zadania, ćwiczenia. 

- Prowadzi proste hodowle roślin, przedstawia zasady opieki nad zwierzętami, domowymi, 
hodowlanymi i innymi. 

- Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty dotyczące obiektów i zjawisk 
przyrodniczych, tworzy notatki z obserwacji, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk według procesu 
przyczynowo - skutkowego i czasowego. 

- Chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody 
w najbliższym otoczeniu- miejscowości, regionie. 

- Segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania. 

- Ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. 
Internet. 

- Ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, 
ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun. Określa odpowiednie sposoby 
zachowania się człowieka w takich sytuacjach. 

- Określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne 
formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, 
najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące 
zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe. 

W ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć uczniowie wykonywali m.in.: 

- kodeks ekologa , praca wspólna nad regulaminem młodego ekologa; 

- „Jestem eko” , rysunek wielkoformatowy kredą na chodniku; 

- las w słoiku – praca techniczna; 

- wycieczka do lasu, szukanie leśnych skarbów; 

- ekologiczna torba na zakupy – wykonywanie, ozdabianie, 

- lapbook o wybranym parku narodowym; 

- klasowy zielnik; 

- obieg wody w przyrodzie – plakaty 
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- makieta lasu – piętrowa budowa lasu; 

- eko ozdoby na choinkę; 

- Czy woda w przyrodzie jest potrzebna? – debata sądowa; 

- wykonywanie symbolu swojej klasy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny; 

- wiosenne drzewa – praca przestrzenna; 

- papierowe dzieła – zabawki z papieru; 

- Eko hasła – wymyślanie ekologicznego hasła reklamowego; 

- przedstawienie ekologiczne z okazji Dnia Ziemi; 

- tworzymy logo – rysowanie logo do akcji „Z ekologią na Ty”; 

 

X. Ogólnopolski projekt edukacyjno - społeczny „ W CUDOWNYM ŚWIECIE Z WAMI 
NIEBIESKIMI MOTYLAMI” 

 

Głównym celem projektu było budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu i 

zespołu Aspergera. Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci 

z autyzmem i zespołem Aspergera. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu dzieci dotkniętych 

autyzmem. Poszerzanie wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze 

spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej. Kształtowanie właściwych postaw 

prospołecznych wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie do wartości takich jak, empatia, 

wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 

Czas trwania projektu: od 1 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 roku. Uczestnikami projektu 

była klasa II B oraz grupa przedszkolna 6 latków „Elfy”. W ramach projektu, każda klasa/grupa 

musiała wykonać zadania, dzięki którym dzieci dowiedziały się co to jest spektrum autyzmu oraz z 

jakimi trudnościami zmagają się osoby z autyzmem. Wszystkie zadania zostały wykonane i 

zrelacjonowane przez koordynatora projektu Katarzynę Mruszczyk w krótkim filmie udostępnionym 

na stronie organizatora projektu oraz szkolnym facebooku. Za uczestnictwo w projekcie nauczyciele i 

uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający udział w projekcie. 

XI. Internetowy teatr TVP dla szkół dla klas 1 – 8. 

XII. Narodowy Program rozwoju czytelnictwa na lata 2021 – 2026  

-  klasy I – VIII. 

XIII. Narodowe czytanie " Moralność  Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - klasy VII – VIII 
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XIV. Z książką na walizkach - IX łódzkie spotkania młodych pt." Wszyscy jesteśmy kosmitami"- 
cała szkoła 

XV. Dzień głośnego czytania utworów Tolkiena – klasy V  - VIII 

XVI. Bookcrossing – akcja uwalniania książek. 

XVII. Obchody Tygodnia Bibliotek ph. -  „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, w którym 
odbywały się działania promujące czytelnictwo. 

XVIII. Góra Grosza 

XIX. WOŚP 

XX. Szlachetna Paczka 

XXI. Dzień Zespołu Downa 

XXII. Dzień Autyzmu 

XXIII. Dzień Wolontariusza 

 

 

Programy szkolne 

1. Program zajęć koła języka polskiego dla uczniów klas VIII 

2. Program zajęć koła matematycznego dla uczniów klas VIII  

3. Program szkolnego koła matematycznego – „I Ty zostaniesz Pitagorasem” dla uczniów klas V 

4. Program koła języka angielskiego dla uczniów klas VIII zdających egzamin ósmoklasisty 

5. Program koła chemicznego 

6. Program koła ortograficznego „Ortograficzne zabawy” dla uczniów klasy IIa 

7. Program koła ortograficznego „Radosny świat ortografii” dla uczniów klasy IIIa 

8. Program rozwijający sprawność manualną dla uczniów klasy IIb 

9. Program Biblioteki Szkolnej 

10.  Program Zajęć Logopedycznych 

11.  Program Szkolnego Koła Wolontariatu – „Pomagam, bo lubię” 

12.  Program Działań Ekologicznych 

13.  Program Pozalekcyjnych Zajęć Artystycznych 

14.  Program Zajęć Pozalekcyjnych SKS 

15.  Program „Mały Ratownik” 
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PRZEDSZKOLE: 

1. Ogólnopolski Program Kraina Zmysłów 

„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” 

Program ma charakter dydaktyczno – wychowawczy. Jego nadrzędnym  celem było wsparcie 

rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie dzieciom sytuacji 

zabawowych dostarczając różnorakich bodźców zmysłowych. Ponadto projekt ten miał za zadanie 

propagować zagadnienia związane z wpływem integracji sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie 

dziecka zarówno wśród nauczycieli oraz rodziców.  

Programem objęte zostały przedszkolaki: z grupy 6-latków „ELFY”, grupy 5- latków „ŻABKI” i „ 

SKRZATY”.W każdym miesiącu wykonywane były w grupach przedszkolnych zadania z programu, 

które nadzorował i przygotowywał koordynator programu wraz  

z wychowawcami grup. Zadania zrealizowano podczas zajęć dydaktycznych oraz  

w konkursach organizowanych na terenie placówki i przez Krainę Zmysłów. 

Zadania wykonane w I  i  II semestrze: 

 Wrzesień 

 Czym są zmysły i do czego służą? 

 Wykonano kącik sensoryczny 

 Pan Sensorek 

 Październik 

 Zabawy owocami pachnące- zabawy dotykowe z owocami 

 Sensoryczne zabawy warzywne z wykorzystaniem pudła sensorycznego 

 Zabawy z marchewkoliną 

 Sensoryczne pudło dotykowe 

 Listopad 

 Memo słuchowe; jesienne, leśne zabawy słuchowe 

 Sensoryczny dywan- zabawy z wykorzystaniem ścieżki sensorycznej 

 Zabawy z dynioliną 

 Jesienne bingo 

 Grudzień 

 Mikołajkowy sensoryczny tor przeszkód;  

 Mikołajkowe memo dotykowe 

 Piernikowo i świąteczne zapachy 
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 Konkurs na choinkę sensoryczną 

 Styczeń 

 Zimowy pejzaż 

 W krainie bałwanów 

 Luty 

 Sensoryczna mata serduszkowa 

 Sensoryczne walentynkowe butelki 

 Serduszkowa hop gra 

  Konkurs na POMOC SENSORYCZNĄ 

 Marzec 

 U ogrodnika 

 Wiosenny ogródek  

 Kwiecień 

 Korczakowe zabawy 

 Nasza planeta Ziemia 

 Maj 

 Sensoryczna łąka 

 Majowe skarby 

 Czerwiec 

 Olimpiada sensoryczna 

Efekty 

 uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka, 

 kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 
społecznych, 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze, 

 rozwój psychomotoryczny i ogólną sprawność dzieci, 

 rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie 
bodźców,  

 poprawę koncentracji uwagi, koordynacjo wzrokowo- ruchowej, 

 doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych 

koordynator: Katarzyna Mruszczyk 
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2. „Szkoła Promująca Zdrowie” 

Nasze Przedszkole realizuje program „Szkoła Promująca Zdrowie”. W realizację założonych 

zadań włączeni są Dyrektorzy, rodzice, dzieci, pracownicy i nauczyciele.  

W trakcie roku szkolnego 2021/22 zrealizowano szereg działań. W pierwszym półroczu zespół odbył 

dwa spotkania, w drugim również. Nasza współpraca opiera się na wspólnie sporządzonym kalendarium 

wydarzeń, które jest opracowywane na dany rok szkolny, w trakcie realizacji jest ono odpowiednio 

modyfikowane. Podobnie jak w ubiegłym roku nasz program nosi tytuł „Pociąg do zdrowia” 

dostosowany jest do specyfiki przedszkola i możliwości dzieci, głównym obszarem naszych działań jest 

zdrowe odżywianie.       Pierwszym wydarzeniem był 

zorganizowany „Dzień Jabłuszka”, w którym udział wzięły wszystkie grupy wiekowe. Dzieci poznały 

wartości odżywcze jabłek oraz innych owoców. Zorganizowaliśmy także „Dzień Dyni”, przy okazji 

którego rozmawialiśmy  

o właściwościach jakie mają warzywa i dlaczego są tak ważne w codziennej diecie. Oba wymienione 

wydarzenia sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a proponowane dzieciom aktywności cieszyły się 

zaangażowaniem. W ramach programu 5- latki „Żabki” uczestniczyły w zajęciach podczas, których 

poznawały warzywa i owoce za pomocą zmysłów: węchu, dotyku, smaku, a na końcu wzroku, co było 

dla nich ciekawym doświadczeniem. Wszystkie grupy w swoich salach przygotowały  jesienne kąciki, 

w których dzieci zbierały warzywa ale również jesienne przetwory. Grupa Elfów uczestniczyły w 

zajęciach kulinarnych na których przygotowała sok marchewkowy. Realizując nasz program dzieci do 

każdego posiłku otrzymują świeże warzywa, owoce, orzechy, dzięki czemu próbują nowych smaków i 

chętniej sięgają po różnorakie zdrowe przekąski. Nasze przedszkolaki z okazji Andrzejek przygotowały 

dla siebie zdrowe desery owocowo- galaretkowe. Swoimi działaniami zachęcamy aby razem z dziećmi 

przygotowywać desery, wypieki jako alternatywa dla niezdrowych przekąsek, dlatego też nasze 

przedszkolaki między innymi dekorowały pieczone w przedszkolu pierniki. Z okazji zbliżających się 

świąt Wielkanocnych dzieci z grup Żabek i Delfinków upiekły pyszne i zdrowe babeczki marchewkowe, 

które przypadły do gustu większości dzieci. W marcu przedszkolaki obchodziły Dzień Wody. Dzieci 

znają walory picia wody, wiedzą jak o nią dbać, skąd pochodzi woda, wszystkie dzieci otrzymały butelki 

z wodą, jako najzdrowszy napój. Ponadto wszyscy uczestniczyliśmy w różnych zabawach i ćwiczeniach 

związanych z wodą, wykonaliśmy prace plastyczne, a także braliśmy udział w różnych ciekawych 

eksperymentach. W drugim semestrze został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina jest 

zdrowa”, dzieci rysując swoje rodziny pokazały jakie zdrowe czynności wykonują razem, lub jakie 

zdrowe nawyki panują w ich rodzinach.   

             Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie dlatego też przedszkolaki uczestniczą w różnych 
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zabawach i zajęciach ruchowych, również tanecznych, a także chętnie spędzamy aktywnie czas na 

świeżym powietrzu. Są to spacery, zabawy i gry ruchowe, zabawy na placu zabaw. Wyjścia na Gminny 

Kompleks Sportowy i aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych i spotkaniach z trenerem. Grupy 

Skrzatów i Delfinków zorganizowały jesienne porządki w ogrodzie. Grupa Delfinków zorganizowała 

zajęcia kulinarne podczas, których dzieci zrobiły kiszoną kapustę. Organizując wycieczki dla naszych 

przedszkolaków również proponujemy dzieciom miejsca gdzie możemy spędzić aktywnie czas grupy 

„Żabek” i „Elfów” wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Bełchatów „Szkółki leśnej Borowiny”, 

a dzieci z grup Smerfów, Delfinków i Elfów odwiedziły gospodarstwo. W tym roku zorganizowaliśmy 

Dzień Dziecka na świeżym powietrzu, podczas, którego dzieci uczestniczyły w grach i zabawach 

ruchowych, grały w piłkę, pokonywały przygotowane dla nich tory przeszkód. Dzień spędziły aktywnie 

i wesoło.  

Na nasze zdrowie mają wpływ również inne komponenty naszego życia, dlatego: 

 nasze przedszkolaki każdego dnia myją w przedszkolu zęby, dbając o higienę jamy ustnej,  

 wyrabiamy w dzieciach nawyk poprawnego mycia rąk, 

 proponujemy dzieciom zdrowe, zbilansowane posiłki, urozmaicone, podczas, których dzieci 

poznają nowe, ciekawe smaki.  

 

Koordynator działań w przedszkolu: Katarzyna Tyc- Brożyna 

 

3. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” w roku szkolnym 2021/22. 

We wrześniu nasze przedszkole przystąpiło do programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” jest to 

ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat 

Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie 

świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków 

żywieniowych od najmłodszych lat. 

Celami szczegółowymi programu są: 

 zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, 

 kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych. 
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Koordynatorzy programu Katarzyna Tyc- Brożyna, Magdalena Pawełoszek zaplanowały działania 

programowe. Koordynatorzy w październiku uczestniczyli w webinarium organizowanym przez 

OPZiKS WSSE Łodzi skierowanym do przedszkoli realizujących program. W pierwszym semestrze w 

poszczególnych grupach nauczyciele podczas zajęć wyjaśniali dzieciom pojęcie produktów 

ekologicznych przy okazji zorganizowanych zajęć dydaktycznych i wydarzeń: 

 dzień jabłuszka 

 dzień dyni 

 zajęcia kiszenia kapusty w grupie Delfinków 

 a także zajęcia dydaktyczne dotyczące jesiennych zbiorów i wykonywania domowych 

przetworów.  

W drugim semestrze dzieci obejrzały filmu edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?-film 

animowany” . Przeprowadzono zajęcia zgodnie z proponowanym scenariuszem. Ponadto zgłębiając 

temat produktów ekologicznych dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych dotyczących:  

 miodu,  

 przetworów mlecznych,  

 produktów zbożowych.  

W trakcie realizacji programu rodzicom został przesłany link dedykowany dla rodziców, nauczyciele 

obejrzeli webinar dla wychowawców realizujących program.  

 

Koordynator Katarzyna Tyc- Brożyna 

 

 

 

4. „Sensoplastyczne wariacje” 

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie grupy wiekowe zostały objęte programem „Sensoplastyczne 

wariacje” prowadzonym metodą Sensoplastyka®. Na początku roku nauczyciele ustalili harmonogram 

prowadzonych zajęć dla poszczególnych grup. Zajęcia odbywają się na świetlicy przedszkolnej, na 

specjalnie przygotowanej i zabezpieczonej przestrzeni. Do zajęć wykorzystywane są produkty 

bezpieczne, jadalne, dostosowane do zgłoszonych alergii. Dzieci bardzo chętnie przystępują do zajęć, z 

ciekawością poznają produkty i wykorzystują zgodnie ze swoimi pomysłami i predyspozycjami. 

Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności inter i intrapersonalne, doskonalą małą motorykę, 
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zajęcia pobudzają ciekawość poznawczą oraz wpływają na rozwój osobisty. Ponadto dzieci rozwijają 

swoją kreatywność, twórczość, a zajęcia przynoszą im także wyciszenie, uspokojenie, dzieci chętnie 

eksperymentują i doświadczają.  

 W tym roku odbyły się następujące spotkania: 

- w grupie „Żabek” : grzybowe ziarnistości,  

- w grupie „Delfinków” tęczowa ścieżka sensoryczna,  

- w grupie „Smerfów” dywan sensoryczny, 

- w grupie „Skrzatów”: marchewkolina, „leśna przygoda”- dywan sensoryczny. 

W drugim semestrze zajęcia nie odbywały się ze względu na prowadzoną zbiórkę żywności dla Ukrainy. 

Prowadząc obserwację można zauważyć, że podczas zajęć dzieci:   

 przejmują inicjatywę proponując swoje rozwiązania,  

 chętnie doświadczają i tworzą, eksperymentują,  

 dobrze współpracują, 

 czerpią satysfakcję ze swojego działania,  

 są pomysłowe i twórcze.   

Wśród efektów zajęć można wymienić: rozwijanie zdolności manualnych, wpływanie na rozwój 

osobisty dziecka, budzenie u dziecka ciekawości poznawczej, rozwój umiejętności społecznych i 

umiejętności podejmowania decyzji.  

Koordynator : Katarzyna Tyc- Brożyna 

5. Sprawozdanie z projektu ”Zabawa sztuką”  w grupie Smerfy    
                 w roku szkolnym 2021/2022 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, jest realizowany w naszym przedszkolu               w 

grupie 4-latków” Smerfy”. Grupa „Smerfy” z wielkim zaangażowaniem realizowała zadania 

wyszczególnione w projekcie „Zabawa sztuką”.  

Cele projektu: Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest 

propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki 

freblowskiej. 



61 
 

Formuła projektu jest bardzo przemyślana, konkretna i ciekawa, której głównym celem jest rozwój 

dziecka na wielu płaszczyznach. Projekt ten w szczególny sposób rozwija kreatywność i pomysłowość 

dziecka. 

Cele szczegółowe: 

-tworzenie przez nauczyciela warunków do twórczej aktywności  dzieci w procesie zabawy; 

-wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i 

światowym; 

-zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami; 

-rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno; 

-udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych; 

-rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, jaki jest kreatywność i 

innowacyjność; 

-zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi; 

-kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów; 

-doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem 

sztuki; 

-kształtowanie orientacji przestrzennej; 

-rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki; 

-wspomaganie rozwoju dzieci; odkrywanie dziecięcych talentów. 

Zrealizowaliśmy następujące zadania: 

 „Festiwal twórczości”- od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna. Obchody  

Międzynarodowego Dnia Kropki .Dzieci poznały historię Vashti, która  stworzyła dzieła, 

których punktem wyjścia była kropka oraz  poznały piosenkę pt. „Kropka” przez cały dzień 

dominowały aktywności z kropką w tle .Dzieci przyszły  ubrane w kropki. Przedszkolaki 

wykonały prace plastyczne z kropką. 

 „Drzewo życia” Smerfy wykonały drzewo z użyciem darów jesieni przyniesionych do    

przedszkola. Wielobarwne liście,  lśniące brązowe kasztany, żołędzie, szyszki, dynie owoce 

głogu i czerwonej jarzębiny. Przedszkolaki stworzyły bardzo kolorowe i niezwykłe drzewo 

były bardzo zainspirowane twórczością i pomysłami .Podczas realizacji zadania dzieci zdobyły 

wiedzę o drzewach i ich roli dla środowiska. Kształtowały postawy proekologiczne w aspekcie 

oszczędzania papieru, a także postawy szacunku wobec przyrody. Odkrywały korzyści z 

obcowania z przyrodą oraz uczyły się wrażliwość na przyrodę i umiejętność dostrzegania w 

niej piękna.” 
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  „Obrazy malowane na mleku”-  Przedszkolaki zapoznały się z dziełami Wojciecha Fongora 

jednego z ostatnich wielkich mistrzów XX wieku. Zasłynął pulsującym malarstwem –

abstrakcyjnymi obrazami, dającymi wrażenie ruchu. Jego eksperymenty malarskie były 

prekursorskie. Jednym z eksperymentów jest malowanie na mleku  tym właśnie zajęły się 4- 

latki. Dzieci wyczarowały na mleku barwne abstrakcyjne obrazy. 

W drugim półroczu zrealizujemy następujące zadania; 

 „Zaprasowany obraz”  – korzystając z okazji Święta Zakochanych, dzieci uformowały z 

koralików do zaprasowania serca, które później miały wręczyć bliskiej im osobie; 

 „Kartonowe muzeum”- muzeum wykonane przy pomocy materiałów odpadowych np.: 

kartonów, resztek materiałów. 

 „Obrazy malowane nożyczkami” „Obrazy malowane nożyczkami” – dzieci musiały wykazać 

się dużą zręcznością manualną podczas tworzenia postaci Pani Wiosny  

i świątecznej wielkanocnej kartki; 

 „W roli rzeźbiarza”  – dzieci lepiły z masy solnej postaci ze swoich ulubionych bajek  

i baśni; 

 „Matematyka w obrazach” -ćwiczenia spostrzegawczości ,odkrywania ukrytych cyfr na 

obrazie. 

Dzieci z radością przystąpiły do realizacji zadań wyszczególnionych w projekcie. Wykazały się dużą 

kreatywnością i pomysłowością. Przedszkolaki uwielbiają tworzyć i poznawać świat za pomocą 

zmysłów, zajęcia prowadzone były  w miłej atmosferze  w formie zabawy, podczas której dzieci były 

zachwycone swoimi pracami. Zadania, które zostały zrealizowane nie sprawiły żadnych trudności, 

wręcz przeciwnie – był to czas spędzony na dobrej zabawie  

i poszerzaniu wiedzy dzieci.  

 

Koordynator:  Monika Cimcioch  

6. Sprawozdanie z realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” 
 
W tym roku nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w 

Pajęcznie i po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. 

Dorośli często nie zdają sobie sprawy, że paląc papierosy narażają swoje dzieci na choroby związane z 

nałogiem tytoniowym. Palenie przy dzieciach jest prawie normą,  

ponieważ palą starsi koledzy, rodzeństwo, rodzice. Edukacja antynikotynowa  

staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy  

weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia. Widzimy więc jak ważną  
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i potrzebną jest edukacja antynikotynowa już od najmłodszych lat. 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi: 

 zmniejszoną gotowość szkolną, 

  zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 

 zaburzenia zachowania dziecka, 

 zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, 

 mniejszą odporność na infekcje. 

 

Celem programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat 

skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. 

Cele szczegółowe programu to : 

 wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu 

papierosowego); 

 zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego; 

 zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów; 

 zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym. 

Do programu przystąpiły wszystkie grupy przedszkolaków. 

W naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce 

antynikotynowej w poszczególnych grupach. 

 Wycieczka – poszukiwanie źródeł dym, „Co i dlaczego dymi?”; 

 „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”; 

  „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”; 

 „Jak unikać dymu papierosowego?”; 

  „Przygody Dinusia” . 

Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje 

spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu. Dzieci ozdabiały także postać 

Dinka, kolorowały kwiaty, poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”, samodzielnie projektowały 

zawieszki „Strefa NIEpalenia”, którą zabrały do domów. Przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym 

Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy 

dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym 

powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa. 

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy 
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wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania 

świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych. Realizując program spotkaliśmy się z 

zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły  

w proponowanych zajęciach oraz z akceptacją rodziców, którzy wspierali program.  

 

Koordynator:  Monika Cimcioch, Beata Tąpała- Krysiak 

 

7. Sprawozdanie z realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego  

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 

 

 Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni przystąpiło po raz drugi do 

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.   Głównym 

założeniem i najważniejszym celem projektu jest rozkochanie w naszej Ojczyźnie dzieci i młodzieży. 

Żeby kiedyś, kiedy nas już nie będzie – pamiętali i nieśli dalej historię, tradycje i piękno Polski. Zadania 

projektowe są realizowane w roku szkolnym 2021/2022 przez wszystkie grupy przedszkolne. 

Koordynatorem projektu w I półroczu była Pani Magdalena Pawełoszek, natomiast w II półroczu jej 

obowiązki przejęła Pani Agnieszka Wojtysiak-Kordowina. 

 Pierwszym zadaniem wykonanym przez wszystkie grupy, a zarazem wprowadzeniem  

w tematykę zadań było wykonanie gazetki pt. „Piękna Nasza Polska Cała”. W głównym holu 

przedszkola zorganizowano kącik patriotyczny, a następnie zostały z nim zapoznane wszystkie grupy 

przedszkolne.   

 W I półroczu grupy zrealizowały następujące zadania: 

1. Zadanie nr 1 - Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. 

2. Zadanie nr 3 - Apel z okazji 11 listopada – występy dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. 

3. Zadanie nr 13 - „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie Dnia Mody Patriotycznej. W 

pokazie wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne. 

4. Zadanie nr 41 „Szła kolęda w noc grudniową” – wspólna Wigilia przedszkolaków oraz Jasełka 

wykonane przez grupę 6 latków, połączone ze wspólnym kolędowaniem, przypomnieniem 

dawnych pastorałek i tradycji bożonarodzeniowych. 

5. Zadanie nr 26 - „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie 

wychowanków z Prawami Dziecka, wykonanie plakatu tematycznego. Zadanie wykonane  w 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Zajęcia odbywały się we wszystkich grupach 

przedszkolnych. 
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6. Zadanie nr 38 - „Bal u Królowej Jadwigi” – zorganizowanie balu karnawałowego w strojach z 

dawnych lat, wykorzystanie tańców narodowych. 

7. Zadanie nr 46 - „Według przepisu Babci” – wspólne kiszenie kapusty oraz późniejsza 

degustacja.  Zadanie wykonała grupa Delfinków, Smerfów i Elfów. 

8. Zadanie nr 23 - Otuleni” – zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w 

schronisku Funny Pets w Czartkach – „Pełna Miska dla schroniska”. Udział w akcji 

„Szlachetna Paczka” – wspólne zorganizowanie prezentów dla potrzebującej rodziny z naszego 

powiatu. Wsparcie akcji wolontaryjnej „Podaj mydło” – zbiórka mydła dla podopiecznych 

polskich misjonarzy w Afryce. 

 

 W II półroczu przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni wykonały pozostałe 

zadania: 

1. Zadanie nr 67 – „Powiewa flaga biało-czerwona” – zajęcia otwarte  o tematyce naszego kraju 

zorganizowane w grupie Żabek z udziałem nauczycieli z pozostałych grup. 

2. Zadanie nr 45 - „Chodź, pomaluj mój świat”- plener malarski - malowanie na świeżym 

powietrzu dowolnych krajobrazów. Zadanie wykonały wszystkie grupy przedszkolne podczas 

pikniku z okazji Dnia Dziecka. 

3. Zadanie nr 11 -  „Kodeks Patrioty”- grupowa praca plastyczna wykonana przez grupę Żabek. 

Plakat został wywieszony w kąciku „Piękna Nasza Polska Cała” w głównym holu. 

4. Zadanie nr 4 - „Zielona Niepodległa” – założenie kwiatowego ogrodu w donicach przez 

wszystkie grupy przedszkolne. 

5. Zadanie nr 5 - Piosenka Projektowa „Piękna Nasza Polska Cała”- zapoznanie się z piosenką i 

jej wykonanie przez grupę Delfinków. 

6. Zadanie nr 55 - „Kącik Książki Patriotycznej”- zorganizowanie w grupie Elfów kącika z 

książkami o naszym kraju z możliwością wypożyczenia do domu. 

7. Zadanie nr 53 - Zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich- czytanie, inscenizacje 

legend, wystawa prac plastycznych. 

8. Zadanie nr 7 - „Poranki patriotyczne” - zainicjowanie w grupie Elfów działań o charakterze 

patriotycznym – czytanie legend i baśni polskich, a następnie tworzenie do nich ilustracji. 

9. Zadanie nr 61 – „Dobre, bo polskie” – wykonanie EKO-toreb przez dzieci z grupy Skrzatów. 

10.  Zadanie nr 34 – „Szlakiem historii – ocalić od zapomnienia” – zapalenie zniczy na Grobach 

Nieznanego Żołnierza. Zadanie wykonały wszystkie grupy przedszkolne. 

11. Zadanie nr 36 - „Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa ludowa w grupie Smerfów. 
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12. Zadanie nr 2 - „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce związanej z 

realizowanym projektem. 

13. Zadanie nr 58 - „Czerwone korale” – warsztaty biżuterii, wystawa własnoręcznych wyrobów. 

Zadanie wykonane przez grupę Delfinków. 

 

 Wszystkie wykonane zadania zgodnie z postanowieniami regulaminu są publikowane na stronie 

projektu na portalu Facebook. Uczestnicy Projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w 

Projekcie. 

 

Koordynator: Agnieszka Wojtysiak- Kordowina 

 

 

 

REALIZACJA FORM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
 

W roku szkolnym 2021/2022 nauczyciele wzięli udział w różnych formach doskonalenia. 

Wśród podanych w zestawieniu form doskonalenia pojawiły się: 

PRZEDSZKOLE: 

 

Np.  Rodzaj szkolenia Ilość godzin Razem 
1. Konferencje 

online 
6h  

2. e-spotkanie 2h05min.  
3. Szkolenie online 61h,41min.  
4. Samodoskonalenie 8h,45min.  
5. Artykuł 1h,45min.  
   78 godzin,20minut 

SZKOŁA: 
 

Nauczyciele rozwijali swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez udział w następujących 
webinariach i szkoleniach: 

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 Lekcja ENTER 40 godzin 



67 
 

 Diagnoza logopedyczna w szkole i w przedszkolu- 6 godzin 
 Prace domowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami -6godzin 
 Nauka zdalna. Pomoce i materiały dydaktyczne usprawniające prace w trybie nauki zdalnej- 9 

godzin 
 Genially dla nauczyciela, czyli sposób na piękne interaktywne lekcje - 6 godzin  
 Nauczycielu, poznaj Learningupp Apps - 6 godzin 
 Lekcja odwrócona w praktyce - poznaj metodę, która poprawi zaangażowanie i wyniki Twoich 

uczniów - 5 godzin 
 Prawo autorskie, dozwolony użytek i wolne licencje w praktyce. Co nam wolno w sieci? - 6 

godzin 
 Lekcja hybrydowa ENTER. Wymiana doświadczeń i dobre praktyki - 5 godzin 
 Zwinna szkoła ENTER. Wnioski z edukacji zdalnej - 5 godzin 
 Smafrfon ENTER. Edukacja mobilna w klasie i terenie - 5 godzin 
 Edukacja na czasie. Uczeń. Komunikacja z uczniami. - 6 godzin 
 Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów - 6 godzin 
 Edukacja na czasie. Uczeń. Umiejętność krytycznego myślenia - 6 godzin 
 Jak uczyć mówienia, czytania i pisania młodzież z Ukrainy - 6 godzin 
 Szkolenie BHP 

Webinarium: 15 (15h) 

Liczba szkoleń: 2 (liczba godzin: 41) 

 

Zespół humanistyczny 

Webinarium: 

 Poprawność językowa. Wykład prof. Jana Miodka ODN stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
Webinarium 2 godziny. 

 Komunikacja z uczniami  Nowa Era Webinarium 2 godziny 
 Aktywizujące metody nauczania w czasie i po pandemii ODN stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska” Webinarium 2 godziny 
 Dydaktyka nauczania ortografii ODN stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Webinarium 2 

godziny 
 Czym jest umiejętność krytycznego myślenia? Od teorii do praktyki. Nowa Era Webinarium 2 

godziny 
 Dysleksja w szkole ODN stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Webinarium 2 godziny x 3= 6 

godzi 
 Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy? Rozwijanie 

sprawności mówienia, czytania i pisania u dzieci i młodzieży. Nowa Era Webinarium 2 
godziny 

 Kreatywne formy pracy z lekturą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowa Era 2 
godziny 

 Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu – narzędzia nowoczesnej 
technologii wspierające edukację polonistyczną, Nowa Era 2 godziny 

 Wielokulturowość w polskiej szkole – praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Nowa 
Era 2 godziny 
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 Lekcja:Enter  Szkolenie 40 godzin 
 O diagnozie edukacyjnej Nowa Era 
 Zabierz książkę na lekcję, czyli jak zachęcić uczniów do czytania. 
 Nie taka lektura straszna…- jak przekonać uczniów do czytania? 
 Czytelnictwo nastolatków vs egzamin ósmoklasisty. WSiP 
 Edukacja na czasie. Uczeń. Komunikacja z uczniem. 
 Egzamin ósmoklasisty –szlifujemy formę! 
 Wnioski z próbnego egzaminu ósmoklasisty z Nową Erą. 
 Jak wykorzystać wnioski z próbnego egzaminu ósmoklasisty? 
 Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli – przydatne zwroty w pierwszych kontaktach. 

Nowa Era 
  Edukacja na czasie. Uczeń. Umiejętność krytycznego myślenia. Nowa Era 
  Kreatywne formy pracy z lekturą w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Nowa Era 
 Zaangażuj i zaktywizuj ucznia na lekcjach i w szkole i w domu.Nowa Era 
 Wielokulturowość w polskiej szkole . Praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym. Nowa 

Era 
 Szkolenie BHP 

 
Liczba webinarium:23 (liczba godzin: 46) 

Liczba szkoleń:2 ( liczba godzin: 41) 

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy 

 Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki (wideokonferencja 3h) 
 Lapbook - kreatywnie na lekcji matematyki w szkole podstawowej (seminarium online 3h) 
 Od pomysłu do ewaluacji - projekt edukacyjny na lekcji matematyki w szkole podstawowej( 

semiarium online 3h); 
 Szkolenie bhp. 

 
Webinarium: 

 Zaprojektowani na relacje. 
 Nowi w nowej szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym i online. 
 Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa. 
 Trudne czasy tworzą silnych ludzi. 
 Testowanie w Design Thinking – jak w praktyce uczyć się na błędach. 
 Podstawy języka ukraińskiego dla nauczyciela – przydatne zwroty w pierwszym kontakcie z 

dzieckiem. 
 System edukacji w Ukrainie. 
 Historia w fizyce – fizyka w historii. 
 Jak zadbać o siebie? Psychologia pozytywna w praktyce dla nauczyciela. 
 Plan lekcji – Librus.  
 Lekcja Enter. Fundacja Orange, Data Tematyka organizator 
 Repetytorium od M+, czyli sprawniejsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 
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 Rozwiązywanie zadań problemowych – jak przekonać ósmoklasistę do zmierzenia się z tym 
wyzwaniem? 

 Dobre nawyki nie tylko na egzamin. 
 Egzamin ósmoklasisty 2022 – inny, czy taki sam, jak trzy poprzednie? 
 Wprowadzamy porządek 
 Zmierz, zważ, oszacuj Nowa Era 
 Edukacja na czasie. Uczeń. Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa. Nowa Era 
 Matematyka bez trudności Operon 
 Błędy uczniowskie na egzaminie ósmoklasisty 
 Geometria przestrzenna. Na egzaminie typowe są nietypowe zadania cz.1 Nowa Era 
 Dysleksja matematyczna, czyli rzecz o dyskalkulii WSiP 
 Geometria przestrzenna. Na egzaminie typowe są nietypowe zadania cz.2 Nowa Era 
 Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Jak wspierać odporność psychiczną dzieci i 

dorosłych? WSiP 
 Prędkość, droga, czas Nowa Era Lekcja Enter 
 Nowi w nowej szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym oraz online – 2 h 
 Szkolny horror: zamiana jednostek – 2 h 
 Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa – 2 h 
 Prawo autorskie, dozwolony użytek i wolne licencje w praktyce. Co nam wolno w sieci?- 2 h 
 Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz 

zapobiegać dyskryminacji- 2 h 
 Konflikt Ukraina – Rosja w kontekście gospodarczym- 2h 
 Czym jest umiejętność krytycznego myślenia? Od teorii do praktyki- 2 h 
 Wielokulturowość w polskiej szkole – praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym- 2 h 

 
Liczba webinarium: 33 (liczba godzin: 68) 

Liczba szkoleń:5 ( liczba godzin: 50) 

 

 

Zespół psychologiczno-pedagogiczny 

Szkolenia: 

 Lekcja Enter 
 Uczeń z nadwagą lub otyłością w szkole -Wideokonferencja 
 Praca z uczniem z zespołem Aspergera -szkolenie rady pedagogicznej . 
 Szkolenie BHP 

 
 

 

Webinary: 

 Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole .Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej.-Webinarium 
 Frenotomia- terapia pacjenta przed i po zabiegu- Teczka Logopedy (24.09.2021r) 
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 Terapia ręki a lateralizacja- FAMIGA (06.12.2021r) 
 Praca z uczniem z zespołem Aspergera 
 Seplenienie międzyzębowe -25.02.2022 (Teczka logopedy) 
 Czytanie globalne (Teczka logopedy) 
 Mowa bezdźwięczna (Teczka logopedy) 
 Jąkanie u dzieci w wieku przedszkolnym- 17.05.2022r (Teczka logopedy) 
 Diagnoza logopedyczna w ujęciu całościowym- 19.05.2022r (Teczka logopedy) 
 Multidyscyplinarność w logopedii -25.05.2022r (zaKLAMERKOWANI) 
 Mio-terapia z Gryziem (zaKLAMERKOWANI) 
 Prawo autorskie dla nauczycieli (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) 
 Po prostu po polsku .Praca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską. Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli 
 

Liczba webinarium: 13 (liczba godzin:26) 

Liczba szkoleń:4 ( liczba godzin: 45) 

 

Zespół Języków Obcych 

 

Webinary: 

 Awans zawodowy nauczyciela. Jak spełnić wymagania i powinności na stopień 
 nauczyciela kontraktowego? 1,5h 
 Realizacja stażu: nauczyciel stażysta na nauczyciela kontraktowego. 1,5h 
 Lekcja hybrydowa ENTER. Wymiana doświadczeń i dobre praktyki – webinarium –1,5h 
 Indywidualizacja procesu nauczania; 4h 
 Prawa i obowiązki nauczyciela; -3h 
 Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne; 3h 
 Jak czytać, żeby wyczytać ... to co istotne? 1h (Pearson) 
 Rozwój emocjonalny ucznia 1 h ( pearson) 
 Teaching young learners - tips and tricks (pearson) 1h 
 Edukacja na czasie. Wielokulturowość w polskiej szkole. 
 Edukacja na czasie. Uczeń. Umiejętność krytycznego myślenia 

Szkolenia: 

 Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego sprawdzających egzamin ósmoklasistów 3h 
 Szkolenie BHP 
 Lekcja Enter 40h 

 
Liczba webinarium: 11 (liczba godzin:20) 
Liczba szkoleń:3 ( liczba godzin: 44) 
Zespół artystyczno – sportowy 

Warsztaty: 

 WF z AWF 
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 Podstawy dietetyki 
 Z ekologią na ty 
 Lekcja Enter 

Webinary: 

 Innowacje pedagogiczne w placówce i szkole. E-konferencja.MAC 
 Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej? 
 Autoewaulacja pracy nauczyciela. E-konferencja MAC 
 Sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej z uczniem i rodzicem. 

 

Liczba webinarium: 4 (liczba godzin:8) 

Liczba szkoleń:4 ( liczba godzin: 46) 

 

Zespół biblioteczno-świetlicowy 

Webinary: 

 Konferencja- Co i jak widzisz, słyszysz i czujesz- kultura posługiwania się informacją w 
edukacji - (3h) 

 Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godz.), 
 

Szkolenia: 

 Lekcja Enter-( 40 h) 
 Granty ORE- Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w 

realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 
kształcenia na odległość-( 22 h) 

 Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 godz.), 
 Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godz.), 
 Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.), 
 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godz.). 
 Canva w pracy nauczyciela bibliotekarza 
 Sieć samokształcenia bibliotekarzy z powiatu pajęczańskiego 
 Szkolenie BHP. 

 
Liczba webinarium: 2 (liczba godzin:6) 

Liczba szkoleń:9 ( liczba godzin: 84) 

Suma szkoleń: 22 

Suma webinarium:101 
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FORMY POMOCY UCZNIOM Z RODZIN O NISKIM STATUSIE MATERIALNYM 
 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny  im. J.P  I I  w  R z ą ś n i  podejmował różne formy 

pomocy uczniom.     Dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej udzielana była 

stosowna pomoc: zwolnienie z opłat za wycieczki szkolne oraz ubezpieczenie PZU, pomoc dla 

dzieci z Ukrainy które przybyły w II semestrze w postaci zbiórki odieży i prduktów 

żywnosciowych, srodków czystości. Poza tym szkoła dzięki akcji charytatywnej „I Ty możesz 

zostać Świętym Mikołajem” uczniowie otrzymali wsparcie materialne. Placówka nawiązywała 

całoroczną współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rząśni. W trakcie 

nauczania zdalnego szkoła wypożyczyła uczniom niezbędny do nauki sprzęt komputerowy. 

 

DODATKOWE GODZINY Z ORGANU PROWADZĄCEGO. PRACA Z UCZNIEM 
ZDOLNYM I ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW 

 

Priorytetowym zadaniem naszej szkoły jest zaspakajanie potrzeb oraz odkrywanie 

zainteresowań i zdolności wychowanków. Mając to na uwadze zapewniliśmy naszym uczniom 

możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dodatkowych zajęć: 

• koło języka polskiego, 
• koło fizyczne, 
• koło biologiczne, 
• koło chemiczne, 
• koło matematyczne, 
• koło języka angielskiego, 
• koło geograficzne, 
• edukacja muzyczna (rytmika), 
• chór szkolny 
• gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, 
• zajęcia sportowo – ruchowe, 
• SKS – zajęcia z dyscyplin sportowych: piłka nożna, lekkoatletyka, piłka 

koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie na basenie. 

• socjoterapia, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, 
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, 
• biofeedback, 
• integracja sensoryczna. 
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Wyniki wyżej wymienionych działań widać w odniesionych sukcesach w licznych  

konkrsach 

 

 

 

Innowacje pedagogiczne realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. J. 

Pawła II w Rząśni w roku szkolnym 2021/2022. 

 

„PROGRAM DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ 

 

Cele programu: 

 Rozbudzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań przyrodniczych, dostrzeganie i poznawanie piękna 

otaczającej nas przyrody 

 Kształtowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska w tym kształtowanie postawy 

ekologicznej 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie otaczającego świata, dostrzeganie 

jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, rozwijanie poczucia 

troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi 

 Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą 

 Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego 

 Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska 

Program realizowały wszystkie oddziały szkoły (I – VIII) oraz wszystkie grupy przedszkolne 

zgodnie z zaplanowany na początku roku harmonogramem.  

W ramach realizacji programu odbyły się następujące działania: 

a) zorganizowano wycieczki do Gigantów Mocy w Bełchatowie (kl. VIIa i VIIIa) oraz do Gminnej 

Oczyszczali Ścieków (kl. VIIIa) 

b) młodzież wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” 
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c) zorganizowano przeprowadzono konkursy wiedzy z zakresu ekologii,  ochrony przyrody i 

ochrony środowiska (Szkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV  - VI oraz Szkolny 

Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas VII – VIII) 

d) zorganizowano konkursy artystyczne (Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Alternatywne źródła 

energii” dla klas VII i VIII oraz Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Parki Narodowe w Polsce” – 

na najładniejsze logo parku dla klas VIIa i VIIb) 

e) zorganizowano w szkole wystawy najładniejszych prac plastycznych z wcześniej 

przeprowadzonych konkursów 

f) zrealizowano projekt edukacyjny pt. „Nauka chemii przez zabawę” (klasy III, IV i VIII) 

g) zorganizowano i przeprowadzono konkurs „Ekomoda” w języku angielskim dla uczniów klas 

IV  - VIII. 

h) odbyły się lekcje terenowe („Formy ochrony przyrody” dla klas VIIa i VIIb, „Poznajemy drzewa 

i krzewy iglaste” dla klas Va i Vb, „Poznajemy drzewa i krzewy liściaste” dla klas Va i Vb) 

i) odbyły się obchody z okazji Dnia Ziemi, akademia dla całej społeczności szkolnej przygotowana 

przez uczniów  klasy IIIb i Ia a cała szkoła z okazji tego święta została udekorowana 

tematycznymi gazetkami oraz pracami uczniów 

j) młodzież z klas VII i VIII przygotowywała prezentacje multimedialne na następujące tematy: 

„Metody oczyszczania ścieków”, „Największe oczyszczalnie działające  

w Polsce”, „Oczyszczalnie przydomowe”, „Zanieczyszczenia i ochrona gleb i wód”, „Kwaśne 

opady”, „Parki Narodowe w Polsce”  (każdy uczeń przygotowywał inny park) a następnie 

prezentowali przed całą społecznością klasową. 

k) młodzież klas VII przygotowywała także referaty na różne ekologiczne tematy  

np. „Rolnictwo ekologiczne i zdrowa żywność” i prezentowała je na forum całej klasy 

l) uczniowie uczestniczyli także w różnych działaniach np. zakładanie ogródka klasowego klasy I 

– III). 

Wszystkie cele i zadania w ramach programu ekologicznego w bieżącym roku szkolnym zostały 

zrealizowane. 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z EDUKACJI PROZDROWOTNEJ dotyczący higieny 

jamy ustnej pt. „Twój piękny uśmiech”. 
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Projekt realizowali wszyscy uczniowie klasy VIIa na zajęciach biologii. Opiekunem projektu 

był nauczyciel biologii Agnieszka Chodak. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z 

tematyką higieny jamy ustnej, kształtowanie u uczniów postaw i zachowań promujących zdrowy i 

higieniczny tryb życia związany z dbałością o jamę ustną.  

W ramach projektu uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne na różne tematy i 

prezentowali je na forum klasy, oglądali film instruktażowy dotyczący prawidłowego czyszczenia 

uzębienia, komponowali zdrowe jadłospisy, wykonywali plakaty oraz przygotowali szkolną  gazetkę, 

która zawiała na szkolnym korytarzu. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież zapoznała się z 

pojęciami: zęby mleczne, stałe oraz „zęby mądrości”, poznała zewnętrzną i wewnętrzną  budowę  

zęba, podział zębów ze względu na kształt oraz pełnioną funkcję, wzory zębowe uzębienia mlecznego 

i stałego. Uczniowie poznali przyczyny i skutki próchnicy oraz sposoby jej zapobiegania, podstawowe 

zasady higieny jamy ustnej  

a także wpływ diety na stan uzębienia poprzez komponowanie zdrowych jadłospisów bogatych w 

białko, witaminy i sole mineralne. Młodzież poszerzyła także wiedzę na temat prawidłowego, czyli 

skutecznego czyszczenia zębów poprzez projekcje filmów instruktażowych oraz zapoznała się z 

dostępnymi na rynku pastami, szczoteczkami i innymi akcesoriami  

do prawidłowej higieny jamy ustnej, znaczeniem fluoryzacji w szkołach. W ramach realizacji projektu 

uczniowie poznali bliżej pracę ortodonty i logopedy, przyczyny wad zgryzu  

i wymowy, rodzaje aparatów ortodontycznych i ich funkcje, omówione zostało również znaczenie 

żucia bezcukrowej gumy w zapobieganiu próchnicy a także związek między higieną jamy ustnej a 

sportem.  

Efektem realizowanego projektu było nie tylko zdobycie przez uczniów nowej wiedzy 

interdyscyplinarnej, wykraczającej poza ramy podręcznika, ale wykształcenie u młodzieży umiejętności 

ponadprzedmiotowych tj. współpraca w grupie, planowanie i organizowanie własnej pracy, korzystanie 

z różnych źródeł informacji, odpowiedzialność za powierzone zadanie, tolerancja, empatia, wyrażanie 

własnych opinii a także umiejętność zaprezentowania efektów własnej pracy przed rówieśnikami.  

 

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH „Bliżej sztuki” 

 

Program „Bliżej sztuki” dla klas 1-3 szkoły podstawowej był realizowany w klasie 1B. W 

wyniku zajęć uczniowie nabyli szereg nowych umiejętności np.: 

 Posługiwanie się nowymi technikami 
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 Wzbogacenie słownictwa o wyrażenia z zakresu muzyki, filmu ,malarstwa 

 Współpraca, współodpowiedzialność, organizacja pracy, podczas realizacji zadania 

 Wyrażanie emocji poprzez taniec, dźwięk, działalność plastyczną 

 Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoją sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, 

dykcję, umiejętności wokalne, poczucie rytmu ale przede wszystkim uczyli się współpracy, 

cierpliwości, wytrwałości i tolerancji. Wspólnie wykonywali ozdoby do klasy , upominki z okazji Dnia 

Babci i Dnia Dziadka oraz Bożego Narodzenia, nagrali muzyczne życzenia z okazji Dnia Matki i 

przedstawienie z okazji Dnia Ojca. 

 

„ Sposób na lekturę” 

Znamy i pamiętamy treść oraz problematykę lektur szkolnych – tworzymy lapbooki, lektury  

w pudełkach lub na wieszakach. 

Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są uczniowie klas piątych. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 

2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne 

odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego po każdym omówieniu lektury. Niniejsza innowacja 

ma na celu utrwalenie znajomości treści lektur obowiązkowych                                 z wykorzystaniem 

przekładu intersemiotycznego, notatki, szablonu. Ma ona zachęcać 

 i motywować uczniów do czytania lektur. 

Cel główny: znajomość lektur szkolnych 

Cele szczegółowe: 

- poprawa wyników kształcenia literackiego,                                                           zastosowanie na 

lekcjach języka polskiego biblioterapii i bajkoterapii , 

- swobodne posługiwanie się zagadnieniami związanymi z lekturami obowiązkowymi, 

- zachęcanie do czytania lektur, 

- kształtowanie u uczniów wrażliwości na problemy poruszane w książkach, 

- przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

 Efekty: 

 - rozwój kompetencji literackich i kulturowych, 
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 - zaangażowanie w pracę twórczą, 

 - ukierunkowanie na samokształcenie 

 
 
 

PROJEKT EDUKACYJNY „Nauka chemii przez zabawę” 
 

 Uczniowie klas VIII z koła chemicznego wspólnie z opiekunem opracowali na zajęciach 

pozalekcyjnych projekt edukacyjny „Nauka chemii przez zabawę”. Adresatami projektu byli uczniowie 

klasy IIIA i klasy IIIB szkoły podstawowej. 

 Głównymi celami projektu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukami 

przyrodniczymi, zachęcenie uczniów do eksperymentowania przy wykorzystaniu prostych substancji 

dostępnych w życiu codziennym, kreowanie postawy odkrywcy i badacza, rozwijanie precyzji 

wzrokowej. Samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji  

z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, popularyzowanie 

wiedzy chemicznej i przedstawianie jej w atrakcyjnej formie, nabywanie umiejętności współpracy i 

podziału obowiązków w grupie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Zajęcia zostały przeprowadzone na dwóch jednostkach lekcyjnych 18 marca 2022 r. dla klasy 

IIIA oraz 31 marca 2022 r. dla klasy IIIB. Trzecioklasiści na zajęciach pracowali dwu lub trzech 

osobowych grupach. W skład każdej grupy wchodziło dwóch członków grupy projektowej.  Uczniowie 

klas trzecich podczas zajęć rozwiązywali przygotowane przez starszych kolegów krzyżówki związane 

z tematem projektu, rebusy dotyczące nazw naczyń  

i sprzętu laboratoryjnego, eliminatki związane zastosowaniem chemii w życiu codziennym. Ponadto 

budowali modele związków chemicznych, jak również układali domino chemiczne dotyczące nazw i 

symboli pierwiastków. Uczestniczyli także w pokazie eksperymentów przygotowanych i 

przeprowadzonych przez uczennice klas ósmych: Eksplozja, Samozapłon, Blask. Trzecioklasiści pod 

opieką starszych koleżanek i kolegów pierwszy raz wykonywali samodzielnie doświadczenia 

chemiczne: Magiczne mleko, Lampa lawa, Tęcza na talerzu, Ponowny zapłon czy Czary mary. 

 Pełnienie funkcji nauczyciela dla młodzieży realizującej projekt było nowym, a zarazem 

trudnym zadaniem do wykonania, ponieważ musieli nadzorować prawidłowy przebieg pracy młodszych 

kolegów, czuwać nad ich bezpieczeństwem. Rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy, dzielenia się 

obowiązkami, wykonywania rozpoczętych działań do końca nie jest dla młodych ludzi tak oczywiste. 

Jednak trzecioklasiści uważnie słuchali wskazówek udzielanych przez starszych kolegów, zwracali 
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uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń. Chętnie 

rozwiązywali przygotowane zadania oraz aktywnie uczestniczyli w eksperymentach chemicznych.  

 Młodsi uczniowie poprzez zabawę, mieli okazję po raz pierwszy zetknąć się  

z podstawami chemii, co z pewnością zaowocuje łatwiejszym rozpoczęciem nauki chemii  

w przyszłości. Natomiast praca z młodszymi kolegami i koleżankami pozwoliła ósmoklasistom na 

rozwinięcie zdolności interpersonalnych, integrację oraz wzajemną pomoc w sytuacjach trudnych. Dała 

dużo satysfakcji z osiągniętego sukcesu, ponieważ zaplanowane cele i zadania zostały zrealizowane.  

 

„ Matematyka na co dzień” 

Program „Matematyka na co dzień” miał na celu zaciekawienie uczniów, pobudzenie ich 

kreatywności i twórczego myślenia. Program uświadomił uczniom, że matematyka jest użyteczna i 

bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność programu polegała na 

prowadzeniu różnorodnych ćwiczeń praktycznych przy omawianiu poszczególnych haseł 

programowych. Program zakładał również uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer czy telefon. 

Innowacja prowadzona była w ramach zajęć kształtujących kreatywność z matematyki w klasie 

V oraz VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/ 2022. Innowacja została wdrożona w czasie 

nauczania zdalnego. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych realizacji, zostały one 

przeniesione na kolejny rok szkolny. 

W trakcie innowacji uczniowie klas VII stworzyli lapbooki na temat procentów. Kolejnym 

projektem zrealizowanym przez klasy IV było przygotowanie lapbooka związanego z zagadnieniami z 

matematyki a dokładnie z poznanego działu „ułamki zwykłe”. Spojrzenie czwartoklasistów na ułamki 

zwykłe ich zastosowanie w życiu codziennym.  

Projekt szkolny ‘Lapbook matematyczny” przeznaczony był dla uczniów klas IV-VIII.  

Uczniowie klas IV – VIII  wykonali Lapbooka matematycznego zgodnie z tematem: 

1) Klasa IV – „Tabliczka mnożenia” 

2) Klasa V – „W gąszczu figur geometrycznych” 

3) Klasa VI – „Liczby i ich własności” 

4) Klasa VII – „Niewiadoma czy wiadoma ?” 

5) Klasa VIII – „Wielcy matematycy i ich odkrycia” 

Prace uczniów zostały przedstawione na gazetce szkolnej oraz stronie szkoły. Klasa V realizowała 

innowację w praktyce. Planowali remont pokoju. W ten sposób obliczając pole powierzchni pokoju czy 

też objętość, uczyli się jak w praktyce zastosować poznana wiedzę oraz obliczyć szacując koszt 
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remontu. Również uczniowie V klas podczas ćwiczeń w terenie określali przybliżone odległości 

wzrokiem, szacowali wymiary przedmiotów, które nas otaczają oraz mierzyli i ważyli przedmioty za 

pomocą dostępnych narzędzi pomiaru (wagi, miary). Uczniowie klas VII poprzez poznane figury 

foremne tworzyli moziakę.   

 

Uczniowie podczas realizacji programu nauczyli się: 

 Dostrzegać przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym 

 Opisywać daną sytuację praktyczną za pomocą języka matematyki i weryfikować szacowane 

wyniki 

 Korzystać z różnych źródeł informacji 

 Prezentować wyniki swojej pracy w formie elektronicznej 

 Wykorzystywać dostępne programy multimedialne do pogłębiania swojej wiedzy. 

 

 

„List do przyjaciela” 

 

Innowacja pedagogiczna była realizowana przez ucznia z klasy II, który posiada orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego. Innowacja trwała od października 2021r do czerwca 2022r . 

 

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: 

I. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

„List do przyjaciela” to innowacja powstała, aby nauczyć ucznia z zespołem Aspergera jak usprawnić 

komunikację oraz pokazać różne sposoby komunikacji. Nauczyć sposobów wymiany wiadomości o 

środowisku społecznym, oraz pobudzić w nim aktywność poznawczą. 

II. Cele innowacji pedagogicznej: 

Celem głównym innowacji jest przygotowanie ucznia do lepszego funkcjonowania  

w społeczeństwie, łatwiejszego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zdobycie szerszej wiedzy 

na różne tematy oraz osiągnięcie większych możliwości edukacyjnych. 

Cele szczegółowe: 

- podniesienie poziomu komunikacji ucznia; 

- doskonalenie umiejętności opisu swoich emocji; 

- doskonalenie odczytywania uczuć i emocji; 

- ćwiczenie czytania ze zrozumieniem; 



80 
 

 - ćwiczenie pisania dłuższego opisu; 

III. Metody i formy realizacji innowacji 

W ciągu trwania innowacji nauczyciel przygotowuje zestaw tematów, które uczeń wybiera  

 z pomocą nauczyciela opisuje w liście do przyjaciela. Nauczyciel nadzoruje aby wymiana 

korespondencji między uczniami odbywała się cyklicznie.   

IV. Spodziewane efekty: 

- pozytywne zmiany w zakresie interakcji społecznych ucznia; 

- dobra sprawność komunikacji werbalnej, opisu słownego i słowa pisanego, 

- zwiększony poziom wiedzy ogólnej. 

 

Szkolne Koło Wolontariatu ,,Pomagam bo lubię „ 

 

Głównym założeniem programu było osiągnięcie prze z uczniów  dojrzałości szklonej w zakresie 

emocjonalnym i społecznym. Odpowiednio dobrane tematy i metody pracy dostosowane do 

rzeczywistych możliwości rozwojowych uczniów, przyczyniły się do poszerzenia przez nich wiedzy i 

doskonalenia umiejętności w zakresie właściwych postaw  

i zachowań w życiu, zwłaszcza otwarcia się na drugiego człowieka. Wolontariat szkolny to 

bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec 

drugiego człowieka . 

Uczniowie-  wolontariusze z klas 7-8 (55 osób)  starali się nieść bezinteresowną pomoc, 

organizowali zbiórki i akcje charytatywne ,pracowali na rzecz szkoły i społeczności lokalnej, 

współpracowali z samorządem szkolnym . Wykazywali się inicjatywą ,empatią i cierpliwością. Mimo 

iż pandemia utrudniała realizowanie zaplanowanych działań udało się wywiązać  

z większości działań. 

Zakres ewaluacji programu był oparty na obserwacji zaangażowania i aktywności ucznia, pracy 

indywidualnej i grupowej. Informacje o podjętych działaniach zostały umieszczone na stronie 

internetowej szkoły-Facebooku. Na zakończenie programu przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną, aby 

sprawdzić, czy osiągnęłam zamierzone cele edukacyjne. 

Wyniki ankiety: 

Uczniowie nie wiedzą, czy bycie wolontariuszem, pomoże im w poszukiwaniu pracy   

i robieniu kariery zawodowej, ale mają świadomość, że praca w wolontariacie pomaga im sprecyzować 

swoje zainteresowania zawodowe i uczy otwartości na drugiego człowieka. Są również przekonani, że 

wolontariat daje możliwość rozwoju i samorealizacji. Najistotniejsze cechy, jakimi ich zdaniem 
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powinien charakteryzować się dobry wolontariusz są: bezinteresowność, odpowiedzialność, otwartość  

i empatia.  

Podsumowując innowacja pedagogiczna w postaci Szkolnego Koła Wolontariatu spełniła 

założone cele a zaangażowanie wolontariuszy  i pomoc przysłużyły się społeczności szkolnej i 

środowisku lokalnemu.   

 

 

 

 

„Aktywne przerwy” 

 

W I semestrze roku szkolnym 2021/2022  realizowana była innowacja pedagogiczna, 

metodyczno-organizacyjna „Aktywne przerwy”. Innowacją zostały objęci uczniowie klas  

I-VIII . 

Cele innowacji  

 Rozbudzanie zainteresowań,  

 Wdrażanie do samodzielnego uczestnictwa w sporcie,  

 Harmonijny i wszechstronny rozwój organizmu,  

 Integracja młodzieży,  

 Kształtowanie postaw współdziałania  zespołowego i współodpowiedzialności,  

 Dbałość o sprawność fizyczną i zdrowie,  

 Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych (współdziałanie  

w zespole, gra „fair-play”),  

 Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 

  

Innowacja "Aktywne przerwy" została opracowana zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową kształcenia ogólnego. Przeznaczona jest dla uczniów naszej szkoły, którzy chcą aktywnie 

spędzać przerwy międzylekcyjne i zachęcać innych uczniów do tego. Idea polega na prowadzeniu 

aktywnych przerw  raz w tygodniu, we wtorki i  w miesiącach od października do kwietnia. W czasie 

długich przerw uczniowie uczestniczyli w różnorodnych aktywnościach ruchowych: badminton, tenis 

stołowy, gry zespołowe, aerobik, szachy, zumba czy relaksacja. W czasie przerwy o godzinie 10.30-

10.40 w zajęciach sportowych uczestniczyli klasy I-IV, podczas przerwy międzylekcyjnej od 11.25 do 

11.45 w zajęciach uczestniczyli klasy V-VIII. 
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Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie zrozumieli, że aktywność fizyczna odgrywa bardzo 

istotną rolę w życiu człowieka. Uprawiając systematycznie aktywność fizyczną, młody człowiek odnosi 

wiele korzyści owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem. 

 

„Koło Pomocy Przedmedycznej” 

 

W innowacji pedagogicznej wzięło udział 12 uczniów z klasy VIII.  Do głównych celów należało: 

 Nauka udzielania pierwszej pomocy, 

 Propagowanie niesienia pierwszej pomocy wśród uczniów ( pokaz pierwszej pomocy dla 

przedszkolaków i uczniów klas 1-3), 

 Propagowanie zdrowego stylu zycia. 

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ 

Działalność Samorządu Uczniowskiego 
 

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 polegała na aktywnym udziale 

uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Rząśni. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: 

Przewodniczący –  Maria Rogaczewska kl. VIIA 

Sekretarz  – Bartosz Baran kl. VIIIB  

Członkowie SU 

Oliwia Jaworska kl.VIIIA 

Oskar Kula kl.VIIb 

Kinga Żuber KL V A 

Daria Zarzycka Kl IVIb 

Przewodniczący i opiekun SU współpracowali z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców, ustalając i 

podejmując wspólne działania. 

 

Podjęte działania: 

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego. 

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przygotowanie gazetek okolicznościowych z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Nauczyciel, 
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Wszystkich Świętych, Święta Niepodległości, Andrzejek, Mikołajek, Świąt Bożego 

Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Walentynek , Dnia Wiosny, Świąt Wielkanocnych, 

Uchwalenia Konstytucji 3maja,Dnia Mamy, Dnia Dziecka, zakończenia Roku Szkolnego 

4. Akcja „Sprzątanie Świata” porządkowanie najbliższego otoczenia przez SU oraz społeczność 

szkolną. 

5. Obchody Dnia Edukacji Narodowej, wręczenie upominków dla wszystkich pracowników 

szkoły  oraz zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej. 

6. Akcja porządkowania grobów przez członków SU. 

7. Mikołajki w szkole. Czerwona czapka zwalania z pytania. 

8. Włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: wolontariuszom ZSP w Rząśni 

w 30 Finale WOŚP , który odbył się 30.01.2021r.udało się zebrać 5875,79 

9. Walentynki. W związku z pandemią zorganizowano Walentyki on-line na Padlecie, 

współorganizowano konkurs na dekorację drzwi dla klas I-III. 

10. Pierwszy Dzień Wiosny: Pokaz mody wiosennej, Tajna misja w szkole- gra detektywistyczna, 

Dzień Kolorowej Skarpety. 

11. No Backpack Day, czyli dzień bez plecaka. Akcja polega na tym, że zamiast swojego 

codziennego plecaka trzeba było przynieść zamiennik, do którego można włożyć książki, 

zeszyty i inne przybory szkolne.  

12. Dzień autyzmu. W ramach solidarności z osobami ze spektrum autyzmu w tym dniu 

dominującym kolorem ubrania był kolor niebieski.   

13. Dzień Ziemi. Zasadzenie symbolicznego drzewka przez społeczność szkolną. 

14. Dzień Dziecka. Pomoc w organizacji zawodów sportowych dla klas IV-V. 

15. Organizacja i współorganizacja akcji charytatywnych: Kasztanobranie dla Krzysia, Szlachetna 

Paczka, Góra Grosza, zbiórka plastikowych nakrętek,  

16. Wolontariat. Zbiórka dla Ukrainy. 

 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

 Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków SU do podejmowania działań na rzecz 

szkoły; 

 Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na 

propozycje samorządu uczniowskiego; 
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 Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności, zainspirowanie do wychodzenia z własnymi 

inicjatywami, propozycjami i pomysłami; 

 Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić 

efektywność pracy na rzecz szkoły. 

 

 
 

 
Działalność  Wolontariatu 

 

Działania wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022: 

 

 współpraca z Samorządem Uczniowskim; 
 wirtualny bieg Zawsze Pier(w)si – bieg dedykowany kobietom chorym na raka piersi. 

Uczestniczki pokonały   dystans   8   km.   Przed   biegiem   grupa   zapoznała   się z 

przygotowaną przez opiekuna wolontariatu prezentacją multimedialną dotyczącą raka 

piersi, profilaktyki, danych statystycznych. (10 października 2020 r.); 

 akcja Zbieram to w szkole– zbiórka zużytych baterii; akcja miała na celu pomaganie 

środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiło na wysypiska śmieci, 

ale przede wszystkim pomaganie sercańskim misjonarzom w Afryce czy Azji 

 

 

 Próbna Gromada Zuchowa działająca 

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II 

w Rząśni na rok szkolny 2021/202 

I Charakterystyka drużyny: 

 

1. Nazwa drużyny: Iskierki 

2. Nazwa i adres szkoły w którym działa: Zespół Szkolno- Przedszkolny 

im. Jana Pawła II w Rząśni 
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3. Opiekunowie drużyny: Monika Lewera, Agnieszka Bzdak, Simona Sobera 

4. Członkowie drużyny: uczniowie klas I-III 

5. Liczba uczniów w gromadzie zuchowej: 23 

 

 

Sprawozdanie z działań Gromady Zuchowej ISKIERKI w roku szkolnym 2021/2022 

 

W skład Próbnej  Gromady Zuchowej o nazwie ISKIERKI  działającej w Zespole Szkolno - 

Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni wchodzi dwudziestu trzech uczniów z klas I-III. 

 

W  roku szkolnym 2021/2022 członkowie gromady: 

 

- odbyli nabór  członków do gromady zuchowej, 

- rozpoczęli  spotkaniem organizacyjnym i prowadzą  zbiórki od października, 

-  poznali Obietnicę, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, 

- nauczyli się Hymnu Harcerskiego, którym rozpoczynają każdą zbiórkę, 

- poznali techniki harcerskie, 

- poznali znaki patrolowe oraz znają ich zastosowane, 

- przeszli podstawowy kurs udzielania pierwszej pomocy, 

- zdobywali  sprawności harcerskie i zuchowe, 

- niejednokrotnie mieli możliwość poprawiania własnej samooceny i wzmacniania wiary w siebie, 

- zrozumieli, że potrafią współdziałać w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez 

zwycięzców i przegranych. 

    We wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne opiekunów gromady zuchowej. Podczas tego 

spotkania utworzono plan pracy grupy. Nawiązano współpracę z Hufiec ZHP z siedzibą w Bełchatowie. 
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Gromada Zuchowa ISKIERKI została uznana za próbną Gromadę, której zadaniem jest wykazywanie 

się aktywnością w roku szkolnym 2021/2022. Ponadto zadaniem opiekunów grupy jest zdawanie 

sprawozdań półrocznych z działalności. 

  W październiku utworzono nabór do Gromady Zuchowej. Podczas spotkania rekrutacyjnego chętni 

uczniowie, którzy  chcieliby zostać zuchami zostali zapoznani z założeniami gromady oraz z formami 

zajęć jakie ich czekają jako pierwszych zuchów  w szkole. Gdy Gromada Zuchowa została utworzona 

uczniowie zapoznali się z prawem oraz przyrzeczeniem harcerskim. Poznali Hymn Harcerski. 

    W  listopadzie zuchy poznali, jak wygląda umundurowanie harcerskie oraz szczegółowo omówili co 

oznacza każdy z elementów munduru. Odbyła się zbiórka integracyjna – uczniowie zapoznawali  się 

poprzez gry i zabawy podczas których musieli wykazać się cechami, jakie powinien wykazać każdy 

zuch: przyjaźń, pomoc, tolerancja i szacunek. 

       W grudniu  Gromada Zuchowa ISKIERKI podczas zbiórki gościła ósmoklasistów z grupy 

ratowniczej. Zaprezentowali oni zuchom podstawowe kwestie związane z udzielaniem pierwszej 

pomocy osobie poszkodowanej. Pierwszą część spotkania poświęciliśmy na teorię, podczas której 

omówiliśmy m. in. kwestie psychologiczne z udzielaniem pierwszej pomocy oraz dość istotną 

informację „najważniejsze bezpieczeństwo ratującego”.Po części teoretycznej przeszliśmy do praktyki, 

podczas której grupa zuchów miała za zadanie pod opieką starszych kolegów wykonać pozycję boczną 

ustaloną. Następnie padła seria krótkich pytań o przykładowe sytuacje, które mogą przydarzyć się 

każdemu z nas podczas wędrówki, biwaku czy obozu. 

 

  W styczniu członkowie gromady zuchowej poznali znaki patrolowe. Nabyli oni zdolność 

układania  takich znaków oraz znają ich znaczenie. W drugim semestrze nauki nabyte sprawności będą 

wykorzystywane podczas zbiórek w terenie. 

     W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 członkowie gromady zuchowej kształcili  swoje 

umiejętności oraz  sprawności harcerskie w terenie. Na boisku szkolnym uczniowie ćwiczyli 

zastosowanie znaków patrolowych. Podczas wyprawy do pobliskiego lasku radość zuchom przyniosła 

zabawa w Podchody ,, W zgodzie z naturą”. 

WYCIECZKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 
 

W ROKU SZKOLNYM 2O21/2022 
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Lp
. 

DATA WYCIECZKA KLASY LICZB
A OSÓB 

LICZB
A DNI 

1 29.09.2021 r. Góry Świętokrzyskie  
 

 2a 
 2b   
 3a  
  3b   

45 1 

2 04-05.10.20221 
r. 

Góry Stołowe 5a 
5b 
6 

45 2 

3 05.10.2021 r. Kino - Bełchatów 2a 
2b 

45 1 

4 08.10.2021 r. Kino - Bełchatów 4a 
4b 

34 1 

5 15.10.2021 r. Centrum Nauki i Techniki EC1, Planetarium, 
w Arena Laser Games, kręgielnia w Łodzi 

7a 
8a 

44 1 

6 18.10.2021 r. Załęczański Park Krajobrazowy – Załęcze 
Wielkie 

5a 
5b 
8b 

39 1 

7 20.10.2021 r. MCK Giganty Mocy - Bełchatów 7a 
8a 

33 1 

8 20.10.2021 r. Góry Świętokrzyskie  4b 
5a 
5b 
6 
7b 
8b 

44 1 

9 03.12.2021 r. Kino - Bełchatów 7b 
8b 

33 1 

10 13.12.2021 r.  Teatr - Częstochowa 3a 
3b 

28 1 

11 13.12.2021 r. Lodowisko - Bełchatów 4a 
5a 
5b 
6 

45 1 

12 15.03.2022 r. Kino - Bełchatów 1a 
1b 
2a 
2b 
3a 
3b 

104 1 

13 31.03.2022 r. MCK - Bełchatów 4a 
4b 

44 1 
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6 

14 07.04.2022 r. Kino - Bełchatów 7a 
7b 

32 1 

15 09-11.05.2022 
r. 

Karkonosze 4a 
4b 
5a 
5b 

53 3 

16 13.05.2022 r. Warszawa 6 
7a 
7b 
8a 
8b 

44 1 

17 19.05.2022 r. Oświęcim 7a 19 1 

18 01.06.2022 r. Kino - Bełchatów 6 
7b 
8b 

37 1 

19 01.06.2022 r. Warszawa 5a 
8a 

20 1 

20 02.06.2022 r. Trampoliny - Częstochowa 4a 
4b 

34 1 

21 03.06.2022 r. Rajd rowerowy – leśniczówka 
„Murowaniec”  

7a 19 1 

22 06.06.2022 r. Kraków 2a 
3a 
3b 

46 1 

23 07.06.2022 r. Cosmopark - Postękalice 1a 
1b 
2b 

88 1 

24 09.06.2022 r. Trampoliny - Częstochowa 5a 
5b 
6 

40 1 

 

Przedszkole: 

 

Wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2021/22 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/22 dzieci z przedszkola uczestniczyły  

w następujących wycieczkach: 

4 pażdziernika 2021 r. grupa Żabek i Elfów uczestniczyły w wycieczce do Nadleśnictwa 

Bełchatów. Podczas spotkania z leśniczym dzieci zwiedziły ścieżkę edukacyjną „Opowieści Bielika”. 

Dzieci poznały żyjące w lesie zwierzęta, ptaki, owady. Podczas zwiedzania dzieci widziały różne 
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gatunki drzew i grzybów. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się jak dbać o lasy, rośliny i dlaczego są dla 

nas tak ważne. Nasza wycieczka zakończyła się przygotowanym ogniskiem.  

7 października grupy Delfinków i Skrzatów wraz z opiekunami brała udział w wycieczce do kina 

Helios w Bełchatowie. Przedszkolaki obejrzały znaną i lubianą bajkę pt. „Psi Patrol”. Wyjazd był 

połączony z poszukiwaniem oznak jesieni. Dzieci podczas podróży autokarem obserwowały przyrodę i 

po powrocie do przedszkola metodą burzy mózgów stworzyły plakat pt. „Złota jesień wokół nas”. 

26 października 2021 r. grupa Elfów i Żabek wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe do 

Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Trzy Małe Świnki”. Po 

spektaklu przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu z Policjantką z Wydziału Ruchu Drogowego, która 

przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze. Jednym z celów wyjazdu było poznanie 

zawodu aktora oraz poznanie miejsca ich pracy - teatru. 

W drugim semestrze dzieci uczestniczyły w następujących wycieczkach:  

W dniu 12.04.2022r.   grupy przedszkole „Smerfy „oraz „Skrzaty”  wybrały się na wycieczkę do kina 

Helios. Dzieci miały okazję obejrzeć film  pt.: „Zając Max”. To przygody odważnego  zająca, który 

zostaje wybrany przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do Zajęczej Akademii i rozpocząć trening 

Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł odkryć super moce, które pozwolą mu chronić 

nadchodzącą  Wielkanoc. To początek wielkiej przygody, ale też lekcji o tolerancji, przyjaźni i wielkiej 

sile, jaką ma zgrana drużyna! 

W dniu 24.03.2022 r. grupy przedszkolne: „Delfinki ” oraz „Żabki” wybrały się na bajkę pt: ”UPS 2”. 

Jest to  opowieść o sympatycznych zwierzakach, które przemierzają oceany na pokładzie Arki Noego. 

Wszyscy bawili się wyśmienicie. Wybuchy śmiechu, oklaski i krzyki przepełniały salę. Niewiele było 

takich momentów, w których w sali panowała cisza. Po filmie, zgodnie z planem wróciliśmy do 

przedszkola. Po drodze wszyscy opowiadali sobie najlepsze sceny. 

 W dniu 01.06.2022 r.  grupy przedszkolaków: Smerfy -12 dzieci, Skrzaty-14 dzieci i Kangurki 14 

dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wybrały  się na wycieczkę do  Teatru w Działoszynie na spektakl 

pt. „ Królowa Śniegu”. Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz 

wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji. Dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie podróżować 

autokarem  oraz poznały zasady prawidłowego zachowania się w Teatrze. Kiedy dotarły na miejsce, z 

wielką niecierpliwością czekały na rozpoczęcie spektaklu. Były zafascynowane miejscem, w którym się 

znajdowały. Ogromne wrażenie wywarła na nich sceneria oraz aktorzy. Nie mogły oderwać oczu od 

tego co działo się na deskach teatru. Nastrojowa muzyka i zmienne oświetlenie powodowało, że 

zaciekawienie widowiskiem nie malało. Słodkie uśmiechy, radosne opowieści oraz gromkie brawa po 

spektaklu są z pewnością dowodem na to, że wycieczkę można uznać za udaną. 
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W dniu 8.06.2022 r. grupy przedszkolne Elfy i Skrzaty wraz z opiekunami i kierownikiem wycieczki 

Panią Ewą Brzozowską wybrały się na wycieczkę do ZOO Safari w Borysewie.  

W wycieczce wzięło udział 37 dzieci (Elfy 23),(Skrzaty14). Pobyt w Borysewie dzieci rozpoczęły od 

zwiedzania ogrodu  podczas przejazdu specjalną kolejką. Dzieci zobaczyły niespotykane na co dzień 

okazy zwierząt: białe tygrysy, białe lwy, kilka gatunków antylop, zebry, bawoły afrykańskie, fokę szarą, 

kilka gatunków małp, krokodyla różańcowego, tapira, białe wielbłądy, pumy, rysie, żyrafy, kangury, 

lemury, aligatory, białe wilki oraz kilka gatunków papug. Po tych atrakcjach w samo południe nastąpiła 

chwila odpoczynku  podczas, którego dzieci zjadły smaczny obiad. Następnie dzieci udały się do mini 

zoo gdzie mogły pogłaskać mieszkające tam zwierzęta takie jak: kózki miniaturki, alpaki, świnki 

wietnamski, króliczki i owce kameruńskie. Po wielkich wrażeniach dzieci wsiadły do autokaru i udały 

się w drogę powrotną. 

W dniu 14.06.2022 r.  grupy Delfinki 12 dzieci i Żabki 19 dzieci wraz z rodzicami, kierownikiem   

i opiekunami uczestniczyły w wycieczce do JURAPARKU w Krasiejowie. Celem wycieczki było 

poznanie prehistorycznego świata dinozaurów. Park zwiedzaliśmy  zaczynając od niezwykłej atrakcji, 

jaką jest TUNEL CZASU.Wszystkie dzieci zostały zaproszone na pokład kapsuły czasu, która zabrała 

nas w niezwykłą, interaktywną podróż poprzez dzieje naszej planety. Przyglądaliśmy się narodzinom 

Ziemi, powstaniu atmosfery i pierwszym formom życia. Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu 

udaliśmy się na spacer ścieżką edukacyjną, która mierzy sobie 1500 metrów. Następnym etapem 

wycieczki był PAWILON PALEONTOLOGICZNY, który zabezpiecza największe w Europie 

skamieniałości płazów i gadów, które oglądaliśmy przez szklaną podłogę. Trasę zwiedzania 

zakończyliśmy wizytą w OCEANARIUM, w miejscu, w którym głębia oceanu przenika się z głębią 

trójwymiarowego przekazu.JURAPARK miał nie tylko do zaoferowania naukowe fakty, ale również 

niezwykły PLAC ZABAW, który zachwycił wszystkich. Z wycieczki wróciliśmy  uśmiechnięci, 

zadowoleni i pełni wrażeń. 

 

WSPÓŁPRACA Z PEDAGOGIEM, LOGOPEDĄ 

 

Działalność pedagoga szkolnego 
 

W roku szkolnym 2021/2022 pedagog szkolny podjął się realizacji następujących zadań : 

 Diagnozował środowisko uczniów pod kątem trudności w nauce ,problemów wychowawczych 

,trudnej sytuacji życiowej ,aktualizując karty diagnostyczne klas, rozmawiając z 
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wychowawcami ,nauczycielami ,rodzicami zasięgając informacji od pracowników GOPS, 

analizując opinie z PPP, obserwując uczniów na przerwach . 

 Kierował uczniów ,u których występowały trudności w przyswajaniu wiadomości i 

umiejętności na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Pajęcznie .W okresie całego roku szkolnego na badania skierowano 12osób   

 Kierował uczniów na zajęcia rewalidacyjne do terapeuty zajmującymi się dziećmi ze spektrum 

autyzmu  

 Organizował pomoc dla uczniów przejawiających trudności w nauce w formie zajęć 

korekcyjno-komensacyjnych, podczas których pomagał uczniom w bieżącym przyswajaniu 

wiedzy i umiejętności edukacyjnych .Zajęcia odbywały się systematycznie .W klasach 

młodszych były to głównie ćwiczenia umiejętności pisania i czytania, a także ćwiczenia 

usprawniające zaburzone funkcje słuchowe ,wzrokowe i ruchowe. W klasach starszych były to 

ćwiczenia usprawniające z ortografii i gramatyki ,ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje 

wzrokowe i słuchowe .W pracy z uczniami stosowano się do zaleceń z opinii z porani 

psychologiczno-pedagogicznej. W okresie nauki zdalnej zajęcia odbywały się za 

pośrednictwem aplikacji TEMS. 

 Organizował pomoc uczniom sprawiającym problemy wychowawcze. 

-Inicjował i rozwiązywał konflikty między dziećmi .Prowadził indywidualne i grupowe 

rozmowy z uczniami, pomagał im   w rozwiązywaniu ich problemów. Prowadził również zajęcia 

z elementami TUS wspólnie z 3 uczniami  

-Kontaktował się z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze ,a także z 

wychowawcami klas i nauczycieli . 

-W celu pomocy uczniom współpracował z wychowawcami klas, nauczycielami, 

wychowawcami świetlicy ,specjalistami-logopedą /terapeutom ,nauczycielami 

wspomagającymi a także psychologami z poradni  

                -Prowadził zajęcia terapii EEG Biofeedback obejmując opieką uczniów ,którzy mieli   

wskazania do w/w terapii i złożyli stosowne dokumenty w szkole. 

 Opracował dokument  ankiety ,,Diagnoza potrzeb i zagrożeń wśród uczniów” 

 Brał udział w opracowaniu Programu Wychowawczo –Profilaktycznego szkoły na rok 

2021/2022 oraz sprawozdania  z realizacji założeń w/w programu za rok 2021,który przedłożył 
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Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni .Prowadził również 

ewaluację programu wychowawczo –profilaktycznego w czerwcu 2022r. 

 Współpracował z kuratorem sądowym w sprawie uczniów i ich rodzin. 

 Pełnił rolę koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 Przeprowadził szkolenie rady pedagogicznej na temat ,,Pracy z uczniem z Aspergerem” 

 Czuwał nad realizacją obowiązku szkolnego ,ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 

IV-VIII. 

 W ramach udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej prowadził następujące formy 

pomocy : 

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla  16 uczniów, 

-trening EEG Biofeedback dla 6uczniów ,  

-zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne 4 uczniów 

-zajęcia z uczniem z Ukrainy  

 Prowadzono działania diagnostyczne uczniów ,w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron ,predyspozycji ,zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowania uczniów, w tym   barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły . 

 Analizowano zgromadzono i prowadzono dokumentacje ,w szczególności orzeczenia i opinie , 

wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną . 

 Pedagog pełnił funkcję koordynatora i na bieżąco współpracował z nauczycielami 

wspomagającymi  uczniów objętych Indywidualnym Programem Edukacyjno –

Terapeutycznym . 

 Koordynowano formy pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . 

 Pedagog diagnozował środowisko wychowawcze uczniów –współpracował z GOPS, policją , 

zespołem interdyscyplinarnym . 

 Rozpoznawano sytuację rodzinną ,szkolną ,zdrowotną uczniów, ich zainteresowania oraz 

oczekiwania rodziców wobec szkoły.  

 Diagnozowano sytuację wychowawczą w celu rozwiązywania problemów wychowawczych . 

 Udzielano pomocy wychowawczej i wsparcia w sytuacjach tego wymagających (uczniom, 

rodzicom) 

 Pedagog prowadził obserwację uczniów sprawiających trudności wychowawcze w celu 

przeprowadzenia głębszej diagnozy i objęcia uczniów właściwą pomocą (…wychowanków) 
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 Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednio rozpoznanych 

potrzeb . 

 Inicjowano i prowadzono działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

wobec uczniów przejawiających duże trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym . 

 Przeprowadzono spotkania z rodzicami w celu wyjaśniania zaistniałych sytuacji . 

 Nauczyciel nabywał wiedzę i umiejętności ,niezbędne w wykonywanej pracy . 

 Aktywnie włączał się w życie szkoły poprzez :opiekę nad uczniami podczas akcji wolontariatu 

i samorządu szkolnego( Szlachetna Paczka ,WOŚP ,Zbiórka karmy ,Zbiórka na rzecz Ukrainy) 

 Realizowano zadania wynikające z planu pracy pedagoga w formie zdalnej. 

 Pedagog utworzył zespoły dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych na zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne ,rewalidacyjne w aplikacji MS Teams, umożliwiając uczniom kontaktowanie 

się ,przesyłanie materiałów oraz prowadzenie zajęć on-line. 

 Realizował zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami objętymi tą formą pomocy .W 

większości przypadków było to wysyłanie kart pracy ,ćwiczeń interaktywnych .  

 Prowadzenie zajęć w oparciu o program Przyjaciele Zippiego 

 

 

Działalność logopedy: 

 

W roku szkolnym 2021/2022 logopeda podejmował następujące działania: 

 diagnozowanie logopedyczne: 
-przeprowadzenie we wrześniu badań przesiewowych w grupach 5 i 6 –latków w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka 

- indywidualne badania logopedyczne uczniów klas 1-3, 

- badanie percepcji słuchowej uczniów klas pierwszych, 

- kierowanie na konsultacje u specjalistów: laryngologa, neurologa, ortodonty, psychologa, 

- wywiady z rodzicami, 

 prowadzenie zajęć logopedycznych: 
- prowadzenie terapii indywidualnej/ grupowej, 

- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę, 

- usprawnianie słuchu fonematycznego, 
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- usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, 

- usprawnianie motoryki artykulacyjnej, 

- usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych, 

- wywołanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji, 

- rozwijanie słownika czynnego i biernego, 

- doskonalenie składni i fleksji, 

- usprawnianie analizatora wzrokowego, 

 udzielanie porad i konsultacji uczniom oraz rodzicom w zakresie stymulacji rozwoju 
mowy i eliminowania jej zaburzeń. 

 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
           komunikacji językowej : 

- indywidualne rozmowy z rodzicami, 

- prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych w grupach 4-latków w celu poprawy aparatu 

artykulacyjnego dziecka, 

- zorganizowanie kącika logopedycznego informującego rodziców o przebiegu rozwoju mowy, 

przyczyn jego zaburzeń i objawów, 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców, specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej: 

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły, 

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły, 

- kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie 
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W I semestrze na zajęcia logopedyczne zostało zakwalifikowanych  13 uczniów ( klasa I a- 2 

dzieci, I b- 2 dzieci; IIa- 3 dzieci, II b- 3 dzieci; III b – 1 dziecko, IV a- 2 dzieci) oraz 36 przedszkolaków 

( 6-latków 14 dzieci; 5-latków 22 dzieci). Zajęcia odbywały się 1x tygodniu  

w formie indywidualnej i grupowej. W grupie 4-latków zajęcia odbywały się w grupie raz  

w tygodniu ( 15 minut). W szkole w I semestrze zakończyło terapię 2 dzieci kl: II A i II B natomiast w 

przedszkolu -3 dzieci. 

W II semestrze roku szkolnego na zajęcia logopedyczne w szkole dołączyło dwoje dzieci ( kl.IA- 

1 dziecko, II A- 1 dziecko w maju )-razem było 13 uczniów. Na koniec roku terapię logopedyczną w 

szkole zakończyła 4 uczniów ( IA-1 dziecko, IIA-1 dziecko, IIB-1 dziecko, III B-1 dziecko). W II 

semestrze w przedszkolu dołączyło jedno dziecko – razem 34 dzieci a terapię zakończyło 11 

przedszkolaków. 

 Terapia logopedyczna odbywała się wymiarze 17 godzin tygodniowo. Zajęcia miały charakter 

indywidualny lub grupowy. W okresie nauki zdalnej zajęcia logopedyczne były prowadzone poprzez 

platformę Microsoft Teams. W trakcje nauki zdalnej do pracy z dziećmi zostały zastosowane nowe 

środki dydaktyczne w postaci zabaw i gier logopedycznych na platformach ( superkids.pl, mtalent.pl, 

dzwonek.pl, wordwall.pl). Po powrocie do nauki stacjonarnej zajęcia odbywały się zgodnie z 

harmonogramem. 

Oprócz terapii logopedycznej prowadzone  były zajęcia dodatkowe wspierające dzieci z Ukrainy 

( 2 uczniów-IIB ).Poza zajęciami logopedycznymi trzy grupy przedszkolne (Elfy, Żabki, Skrzaty) 

uczestniczyły w innowacji pedagogicznej „Sensorycznie się rozwijam,  

bo skaczę, biegam i dotykam”. Jest to ogólnopolski program , który był realizowany przez cały rok 

szkolny. W marcu w szkole ( klasa II B) i w przedszkolu ( grupa „Elfy”) brały udział  

w „Ogólnopolski projekcie edukacyjno-społecznym „ W cudownym świecie  z Wami Niebieskimi 

Motylami”. Relacja z obu projektów były umieszczane na szkolnym facebooku. 
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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej 
w  roku szkolnym 2021/2022 

 
  Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku w ilości 30 godzin 
tygodniowo. 
Działania biblioteki są zgodne z założonym planem pracy biblioteki. 
   W bieżącym roku szkolnym biblioteka  złożyła  wniosek o kolejną dotację z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2026. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie           i biblioteka 
szkolna otrzymała dofinansowanie w łącznej  kwocie 15000 tyś. zł z podziałem  na zakup nowości 
wydawniczych , spotkania czytelnicze oraz wyposażenie biblioteki. 
W ramach programu zakupiono 418 egzemplarzy książek zgodnych z zainteresowaniami uczniów, 
które wyniknęły z przeprowadzonego badania ankietowego. Z dofinansowania zakupiono również 
drukarkę i laptopa oraz zorganizowano spotkania czytelnicze. Podjęto wiele działań promujących 
czytelnictwo. 
 
Działania 
 
I. Spotkania literackie 
 
Jednym z nich było  z pisarką Renatą Piątkowską, podczas którego uczniowie  mogli posłuchać  
opowieści o bohaterskich czynach Ireny Sendlerowej ratującej tysiące dzieci żydowskich z Getta. 
Historie te zostały  ujęte  w książce dla dzieci o tematyce wojennej pt. “ Wszystkie moje mamy” tejże 
autorki. 
Drugie  spotkanie literackie  z  Magdą i Arturem Maciakami przebiegało w odniesieniu do książki  „ 
Świąteczne opowieści zwierzaków”, które jak sam tytuł wskazuje przedstawiały świat w nastroju 
bożonarodzeniowym widziany z ich perspektywy. Na spotkaniu dzieci wykonywały również różne 
zadania dotyczące poprawności językowej; rozwiązywały frazeologiczne kalambury, tworzyły mini 
komiksy, robiły papużki z plastoliny i piórek. 
    
II. Konkursy 
 
-Konkurs plastyczno- literacki pt. “ Zabiorę na bezludną wyspę” dla klas VI- VIII zorganizowany 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Pajęcznie dla szkół podstawowych z powiatu pajęczańskiego. Trzy 
uczennice naszej szkoły zostały laureatkami: w kategorii klas ósmych- drugie miejsce otrzymała 
Paulina Zielińska, a trzecie Marysia Włodarczyk,  obie uczennice z klasy VIIIa.                       W 
kategorii klas siódmych uczennica Emilia Ławniczek z klasy VIIb zdobyła II miejsce. 
 
- Szkolny Konkurs ze znajomości nowel Marii Konopnickiej: 
uczestnicy- 10 osób 
Kinga Żuber 
Tatiana Sadowska 
Julia Rakowiecka 
Patrycja Zeja 
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Amelia Konieczko 
Joanna Szcześniak 
Aleksandra Bożek 
I miejsce- Kinga Cimcioch 
II miejsce Emilia Ławniczek 
III miejsce -Wiktoria Wasiel 
 
-Międzyszkolny Konkurs  Nowele Marii Konopnickiej- zasięg powiatowy: 
uczestnicy:-3 osoby: Wiktoria Wasiel, Kinga Cimcioch, Emilia Ławniczek 
III miejsce zajęła - Emilia Ławniczek 
 
- Konkurs plastyczny- komiks dotyczący żołnierzy wyklętych z woj. łódzkiego pt. “Żołnierze 
wyklęci- niezłomni obywatele Rzeczypospolitej” pod patronatem Marszałka Województwa 
Łódzkiego. 
-Konkurs plastyczny na wykonanie plakatu - “I ty możesz zostać Kosmitą”- 
-Konkurs  na ciekawy strój pt. “Wszyscy jesteśmy kosmitami”-  koordynowanie konkursów                      
o tematyce kosmicznej do wydarzenia promującego czytelnictwo. 
 
 
III. Wydarzenia, akcje, spotkania 
 
-Udział uczniów z całej szkoły, klasy I-VIII oraz nauczycieli w wydarzeniu czytelniczym               pt. 
“ Z książką na walizkach” organizowanym przez Gminną Bibliotekę w Rząśni- koordynowanie 
projektu w szkole. 
 
-Zorganizowanie stałej akcji Bookcrossing’u na korytarzu szkoły przy bibliotece. Akcja ta ma za 
zadanie uwalniania książek, tzn. jeśli ktoś ma u siebie książki w dobrym stanie i  już ich nie czyta,        
a chciałby się nimi podzielić, to może je przynieść na półkę i w zamian za nie wziąć sobie inne. 
Ważnym jest by wziąć książkę i ją przeczytać, a nie sam fakt zabrania jej do domu. 
 
-Zorganizowanie w bibliotece szkolnej corocznej akcji “ Narodowe czytanie”. W tym roku cała Polska 
i my czytaliśmy “ Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Ochoczo udzielała się                   w 
akcji klasa VIIIa pod okiem polonistki i zarazem  wychowawczyni Małgorzaty Pęciak. Czytania, 
pokaz mody owych czasów oraz ekranizację tej  sztuki słuchali i oglądali uczniowie klas  siódmych i 
ósmych.   
 
- Spotkania biblioteczne 
 dla klas pierwszych- Zapoznanie się z regulaminem biblioteki , zasadami wypożyczania, 
zachowaniem się w bibliotece 
 dla klas III - Astrid Lindgren i jej twórczość 
dla grupy świetlicowej -11 Listopada- Święto Niepodległości 
 dla klas I - teatrzyk Kamishibai- “ Legenda o skarbniku” oraz “ Mój przyjaciel Kemushi” 
 
-  Kiermasz Taniej książki 
 
-Obchody Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka- świat w jednym miejscu” 

 
-Kwadrans z Konopnicką- wszystkie grupy  przedszkolne oraz klasy wszystkie klasy I- III 
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-Pasowanie na czytelnika- klas I 

 
-Dzień głośnego czytania utworów Tolkiena- kl. - V-VIII 

 
-Teatrzyk Kamishibai- klasy  I, grupy przedszkolne 
 
-Obchody Dnia Ziemi – opowiadania z  książki pt. „ Ekomisja- Ada i Romek aut. Sylwii 
Wojciechowskiej w grupie przedszkolnej 

 
-Warsztaty wielkanocne - kultywowanie tradycji wielkanocnych  -klasy I oraz grupa przedszkolna 
 
-Program Lokomotywą po wiedzę – Eco- fashion we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną               
w Rząśni 
 
-Konkurs „ Zapomniana sztuka kaligrafii” we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu 
 
-   Internetowy teatr dla  TVP  dla szkół klasy I-III 
 
 Pedagogizacja rodziców 
 
  nt. „ Dlaczego warto czytać ?” 
 
 Czytelnictwo 
W  bieżącym roku szkolnym wypożyczono następujące ilości książek. 
Wypożyczało 245  uczniów z klas I- VIII oraz 23  pracowników. Ilościwypożyczeń wynosi               -
995 egz.  z czego dziennie przypada około 10 egzemplarzy na ucznia. Pracownicy wypożyczyli - 69 
egzemplarzy. 
 Czytelnictwo w poszczególnych klasach 
 

Klasa Ilość 
wypożyczeń 

Średnia ilość książek 
przypadająca  na  
ucznia 

Miejsce 

Ia 66 4  
Ib 118 7  
IIa 232 10           I miejsce w 

kl. I-III 
IIb 190 8  
IIIa 65 4  
IIIb 76 5 

 
 

IVa 66 3  
IVb 79 4  
Va 71 3  
Vb 123 6                  I miejsce w 
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kl. IV- VIII 
VI 35 4  
VIIa 69 3  
VIIb 66 3  
VIIIa 92 4  
 
 
Ponadto do biblioteki zamawiano, rejestrowano i udostępniano podręczniki szkolne  oraz ćwiczenia 
dla klas I- VIII. 
 
Szkolenia: 
 
-”Wykorzystanie Canvy w pracy bibliotekarza” 
- „Nowy kanon lektur-kreatywnie” 
-”Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek w realizacji zadań związanych                                   
z przygotowaniem i wsparciem w prowadzeniu kształcenia na odległość” 
-”Lekcja Enter”        
-” Co i jak widzisz, słyszysz i czujesz- kultura posługiwania się informacją w edukacji” 
-Spotkania  sieci współpracy bibliotekarzy organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną                          
w Pajęcznie 
 
Współpraca 
-z Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni 
-z Centrum Rozwoju Edukacji- Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu-Filią w Pajęcznie 
-z bibliotekami szkół podstawowych z  terenu Gminy Rząśnia i powiatu pajęczańskiego 
-z Radą Rodziców 
 
Rekomendacje 

- warto zachęcać rodziców do budowania domowych księgozbiorów z myślą o najmłodszym czytelniku 

- w dalszym ciągu  zachęcać  dzieci, które rzadko wypożyczają książki do korzystania                       z 
księgozbioru biblioteki szkolnej 

- systematycznie podejmować działania z nauczycielami przedmiotów,   aby zmotywować do sięgania 
po różne rodzaje książek , nie tylko po lekturę. 

- należy wzmocnić współpracę z wychowawcami klas,  by wspólnie prowadzić kampanię na rzecz 
rozwijania kultury czytelniczej uczniów. 

- w dalszym ciągu organizować imprezy popularyzujące bibliotekę i czytelnictwo w szkole i środowisku 
lokalnym 

- nadal realizować zadania promujące rolę książki w życiu każdego człowieka (wystawy, kiermasze itp.) 

 

 Rząśnia, dn. 13.06. 2022 r. 
 Renata Szczecińska 
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DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 

Liczba zaplanowanych zajęć to 94- wszystkie zostały zrealizowane 

Średnia frekwencja dla wszystkich uczniów to 66% 

 

Na zajęcia świetlicy dydaktyczno-wychowawczej uczęszczało 25 uczniów z klas I-III ( 1a-11, 1b- 

5, 2a-3, 2b-3, 3a-2, 3b-1). Byli to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy 

dojeżdżali do szkoły autobusem. Zajęcia świetlicowe odbywały się od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 12.50 do 15.50. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o plan pracy. Tematyka zajęć 

uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia 

świetlicowe miały zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy. Celem działalności świetlicy było 

przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym 

otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych, a także pomoc uczniom 

słabszym w nauce. 

   Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu II semestru roku szkolnego 2021/2022 to: 

eliminowanie przejawów agresji. Zwrócono szczególną uwagę na zachowania przejawiające się 

agresją fizyczną i słowną wśród uczniów, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w 

grupie, 

rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej, 

udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, kształtowanie zainteresowań czytelniczych, 

kształtowanie wśród uczniów myślenia, spostrzegawczości, koncentracji, uwagi podczas gier i 

zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, łamigłówek, quizów, 

krzyżówek, gier stolikowych. 
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        Uczniom przebywającym w świetlicy zaoferowano różne formy zajęć, mianowicie były to: 

zajęcia integrujące grupę, zajęcia plastyczno-techniczne, układanie rozsypanek wyrazowych, 

zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia stolikowe (gry 

planszowe, układanki, karty), zajęcia literackie (wspólne czytanie, plastyczne przedstawianie utworów 

literackich), zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów), 

konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu (na szkolnym boisku 

lub placu zabaw ). 

    Uczniowie podczas przebywania w świetlicy mieli również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku 

przyniesionego z domu oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. 

Zorganizowano w świetlicy kilka konkursów uwzględniających różne zainteresowania i możliwości 

uczniów. Były to: zagadki logiczne, zgaduj zgadula, kalambury, konkursy czytelnicze, układanie puzzli 

na czas, konkurs plastyczny, tj.,, Moje ulubione zwierzę”, 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO 
W SZKOLE 

    

     W ramach realizacji założeń Programu Wychowawczo -Profilaktycznego w roku szkolnym 
2021/2022 pedagog szkolny przeprowadził w klasach I-VIII zajęcia profilaktyczne na tematy 
odpowiadające potrzebą danej grupy uczniów. 

-kl 1a,1b-,2b,,Właściwe zachowanie się na przerwach 

kl Va ,,Tolerancja spostrzeganie i rozumienie innych " 

kl IV b (dziewczynki ),,Jak uczyć się rozwiązywać konflikty" 

Kl 8a,8b ,,Czym jest antykoncepcja " ,,Uzależnienia"-pogadanka prowadzący terapeuta 

kl VI ,,Stres jak radzić sobie ze stresem " 

kl 7a ,7b ,,Uzależnienia i ich rodzaje " 

 Ponadto organizowałam pogadanki na temat bezpieczeństwa ogólnie i bezpiecznego i roztropnego 
korzystania z internetu  dla poszczególnych klas ,które prowadził policjant zKPP w Pajęcznie. 

Opracowana została prezentacja ,,Higiena cyfrowa ''i przesłana wychowawcom . 

Plan wychowawczo -profilaktyczny uwzględnił potrzeby uczniów z Ukrainy  ,każdy nauczyciel 
dostosował się do zaistniałych okoliczności wspierał i pomagał uczniom . 
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Rodzice zostali poinformowani o działalności przychodni WOLMED w Pajęcznie ,która uruchomiła 
program do walki z uzależnieniem od komputera .Każdy rodzic mógł skorzystać z platformy 
internetowej,na której otrzyma pomoc i wsparcie specjalistów. 

Aktywnie działało też szkolne koło Pomocy Przedmedycznej prowadzące zajęcia z wybranymi klasami 
i grupami w przedszkolu . 

W zakresie zadania- trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy z danego przedmiotu powstałych 
w czasie nauki zdalnej -zdiagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się 

• uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania, 

• W klasach I-III we wrześniu zostały opracowane kontrakty klasowe, 

• Na bieżąco nauczyciele zapoznawali uczniów z prawami ucznia i jego obowiązkami 

• Prowadzono zajęcia wspierające  dla uczniów od września do grudnia 2021r 

• Każdy wychowawca analizował sytuację dydaktyczną i wychowawczą dziecka i w razie 
potrzeby podejmował właściwe działania np. spotkania bądź rozmowy telefoniczne z rodzicami, 
spotkanie z pedagogiem, pomoc innych instytucji. Stwarzał możliwości udziału ucznia w zajęciach 
wyrównawczych, 

• Na bieżąco rozwiązywane były konflikty w konkretnych sytuacjach (nauczyciel- wychowawca), 
w razie potrzeby odbywały się rozmowy z pedagogiem, 

• Rodzice otrzymali adresy instytucji pomocowych, współpracujących ze szkołą, z których mogli 
korzystać, 

• W szkole egzekwowane były zasady wynikające ze Statutu i WSO, 

-dostosowanie form zajęć do możliwości uczniów 

W zakresie zadania- prawidłowe relacje rówieśnicze trudności w nawiązywaniu kontaktów 

• Nauczyciele  wprowadzali grupowe formy pracy na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach 
pozalekcyjnych, włączali uczniów do prowadzenia uroczystości szkolnych, 

• Nauczyciele prowadzili w klasach gry i zabawy integracyjne, wycieczki ,rajdy rowerowe 

• Integracja w klasach do ,których trafiły dzieci z Ukrainy . 

• W szkole wdrażane były zasady dobrego zachowania np. poprzez: rozmowy z uczniami, 
organizację Dnia Życzliwości ”, organizowanie  imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących 
reguł, uczenie właściwych zachowań wobec osób  agresywnych i obcych (negocjacja, żart, 
rozładowanie napięcia), 

• N bieżąco nauczyciele zapoznawali i zachęcali uczniów do udziału  w kołach zainteresowań 
rozwijających ich pasje i talenty oraz prowadzili pogadanki i rozmowy służące wzmacnianiu mocnych 
stron ucznia, 

• Prowadzone były pogadanki i rozmowy zwiększające umiejętności komunikacji 
interpersonalnej i współdziałania w grupie, 

•  Doskonaląc umiejętności pracy w grupie rozwijano kompetencje językowe poprzez realizację 
zadań z Podstawy Programowej. 



103 
 

W zakresie zadania- Integracja środowiska uczniowskiego poprzez działalność samorządową i 
wolontariacką 

•  prowadzone były akcje społeczne, charytatywne, działalność wolontariatu, w ramach których 
zorganizowano: zbiórkę na rzecz schroniska ,  akcję „Sprzątanie Świata”, Góra Grosza, 
WOŚP,Szlachetna Paczka .Solidarni z Ukrainą 

• członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rząśni   uczniowie klasy VIII 
kwestowali na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i wadą serca 

• Najmłodsi uczniowie aktywnie uczestniczą w harcerstwie tworząc drużynę zuchów -Iskierek 

•  aktywnie  działał  Samorząd Uczniowski. Swoimi działaniami wspierał WOŚP, wspierał akcję 
Góra Grosza, organizował Dzień Życzliwości ,Andrzejki ,No backpack day,Dzień Wiosny,Dzień 
Zespołu Downa ,Światowy Dzień Autyzmu 

•  organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi np. spotkanie z pisarką ,przedstawicielami 
szkół średnich ,policją 

• Uczniowie brali udział w pochodzie,, Wszyscy jesteśmy kosmitami",spotkaniach autorskich w 
bibliotece , 

• organizowano pomoc koleżeńską dla uczniów słabszych 

W zakresie zadania- Edukacja ekologiczna 

•  Eko -Szkoła 2022 całą szkoła Program działań ekologicznych realizowany w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym im. J. Pawła II w Rząśni. Program realizowały wszystkie oddziały szkolne (I – VIII) 
oraz wszystkie grupy przedszkolne. 

• Wycieczki – do Bełchatowa (Giganty Mocy), Gminnej Oczyszczalni Ścieków, lekcje terenowe 

•  Udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” 

•  Konkursy – Szkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas IV – VI oraz uczniów klas VII – 
VIII, Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Alternatywne źródła energii” oraz Szkolny Konkurs Plastyczny 
pt. „Polskie Parki Narodowe” (na najładniejsze logo parku) 

• Na bieżąco na zajęciach biologii i geografii realizowane są zagadnienia z edukacji ekologicznej 
np. dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany, zagrożenia i ochrona sfer ziemi, alternatywne 
źródła energii, rolnictwo ekologiczne, formy ochrony przyrody i wiele innych (klasy V – VIII) 

• Projekty ,,Z ekologią na Ty"klasy II-III 

• Recykling i świadome segregowanie śmieci 

• edukowanie uczniów na temat ekologii ,zapoznawanie z odnawialnymi źródłami energii 

•  warsztaty ,,Lokomotywą po wiedze -Eco Fashion-projekt ekologiczno -artystyczny dla dzieci z 
województwa łódzkiego 

 

W zakresie zadania - wzmacnianie roli rodziny 

• Na bieżąco w razie potrzeb organizowano spotkania z rodzicami 
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• Podczas lekcji wychowawczych, lekcji religii i innych zajęć podkreślano ważną rolę rodziny, 

W zakresie zadania - Zdrowia psychicznego i dobrostanu uczniów 

• Indywidualizowano nauczanie,  kształcenie oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

• Promowano i prezentowano osiągnięcia uczniów w celu budowania poczucia własnej wartości. 

• Prowadzono zajęcia nt. praw człowieka, kształtowano postawy i respektowano normy 
społeczne, w tym dotyczące odpowiedniego zachowania w czasie zajęć lekcyjnych i na terenie szkoły. 

• Realizowano zadania z Podstawy Programowej i planów wychowawczych poszczególnych klas. 

• Odbyły się zajęcia nt. radzenia sobie z emocjami, stresem, dyskusje, pogadanki nt. higieny 
umysłu: znaczenia snu, higieny pracy i wypoczynku,  przeciążenia intelektualnego. 

• Na bieżąco organizowano pomoc specjalistyczną dla uczniów doświadczających trudności i 
problemów. 

W  zakresie zadania - Zdrowy tryb życia 

• Rodzice uczniów zostali poinformowani o obowiązujących procedurach postępowania w czasie 
funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym z powodu pandemii korona wirusa. 

• Udostępniano procedury na stronie szkoły, 

• Omówiono zasady zachowania w szkole w reżimie sanitarnym z uczniami po powrocie do 
szkoły po wakacjach, 

• Uczniowie klasy II realizowali projekt „Umiem pływać“, 

• Realizowano  plan promocji zdrowia 

•  Uczniowie klas starszych systematycznie uczestniczyli  w zawodach i turniejach sportowych. 
Brali udział w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W szkole odbywały się systematycznie 
pogadanki  z uczniami dotyczące profilaktyki zdrowia na lekcjach wychowawczych 

• Odbywały się pogadanki, dyskusje w kl. I-VIII nt. ważnego problemu społecznego jakim jest 
zdrowe odżywianie, w klasach I-III uczniowie przygotowywali zdrowe posiłki 

• Odbywały się zajęcia nt. sposobów efektywnego uczenia się, radzenia sobie z emocjami, 
prowadzone przez pedagoga 

• Uczniowie prowadzili rozmowy indywidualne z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem 
szkolnym na temat umiejętności efektywnego uczenia się, 

• Odbywały się aktywne przerwy 

• Propagowano pozytywne formy wypoczynku w szkole i poza nią: nauka gry w szachy, seanse 
filmowe 

• Organizowano wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne 

• Projekt edukacyjny pt. „Twój piękny uśmiech” dotyczący higieny jamy ustnej. Projekt 
realizowali wszyscy uczniowie klasy VIIa na zajęciach biologii. 
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• Konkurs – V Szkolna Olimpiada Zdrowia pod hasłem: „Jesteś tym, co jesz! 

•   Na bieżąco na zajęciach biologii omawiane są zagadnienia przyczyn chorób i ich profilaktyki 
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych 
(nikotyna, alkohol, dopalacze, energetyki), środki dopingujące, higiena osobista, problemy okresu 
dojrzewania i wiele innych (klasy V – VIII) 

w zakresie zadania -wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro 

• kształtowanie właściwych postaw szlachetności ,zaangażowania społecznego i dbałości o 
zdrowie 

• zajęcia nauki pozytywnego myślenia w formie dram 

• zajęcia uczące asertywności 

• Prowadzono zajęcia wychowawcze w oparciu o bajki  terapeutyczne i opowiadania z morałem, 

• Poszukiwano wartości w sztuce (literaturze, filmie, muzyce, religii) wzorów godnych 
naśladowania 

• udział w akcji Internetowy teatr oraz teatrzyk Kamishibai 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w Przedszkolu w roku 
szkolnym 2021/22 

    W zakresie realizacji programu przedszkole podjęło szereg działań. Aby móc zrealizować 

zaplanowane działania nawiązano współpracę pomiędzy nauczycielami, pracownikami, dziećmi, 

rodzicami i środowiskiem lokalnym, nasze działania są wspierane przez Dyrektorów. Nasze 

Przedszkole realizuje programy związane z kształtowaniem zachowań prozdrowotnych. Szczególnie 

ważne są dla nas właściwe nawyki żywieniowe, dbanie o kulturę fizyczną, wyrabianie u dzieci nawyków 

higienicznych, a także szersze rozumienie pojęcia zdrowia jako dobrostanu człowieka- jego dobre 

samopoczucie, reagowanie w sytuacjach stresujących czy sen. Realizujemy powyższe zadania w 

codziennej pracy zarówno podczas zajęć jak i podczas dnia. Rytm dnia w naszym przedszkolu jest 

dostosowany do potrzeb i wieku dzieci w poszczególnych grupach. Ponadto przystąpiliśmy do 

dodatkowych programów takich jak Szkoła Promująca Zdrowie i Ministerialny program „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne?”. Dzięki temu nasze starania są wzmacniane ciekawymi, dodatkowymi 

aktywnościami, które szczegółowo są opisane w części dotyczącej realizacji poszczególnych 

programów. Kolejny ważnym elementem naszego programu są właściwe relacje rówieśnicze. W 

codziennej pracy prowadzimy działania dzięki, którym dzieci uczą się funkcjonować w społeczeństwie. 

Już podczas pierwszych dni w przedszkolu dzieci w swoich grupach rozmawiają ze sobą i 

wychowawcami o zasadach panujących w grupach. Wszystkie grupy tworzą kodeksy przedszkolaka, 

które dzieciom są znane  
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i akceptowane. Następnie prowadzimy zabawy integrujące dzieci w grupie, aby pomóc im w zgodnym 

funkcjonowaniu. Prowadzone działania pomagają dzieciom w adaptacji przedszkolnej. Uczymy się 

wyrażać i nazywać uczucia poprzez różne zabawy pantomimiczne i naśladowcze ale także przez scenki 

sytuacyjne, opowieści czy na podstawie rozmów o bajkach, które razem czytamy. Dzieci podejmują 

próby wyjaśnienia zachowań innych, razem wyciągamy wnioski, rozróżniamy dobro od zła, prawdę od 

kłamstwa. Ponadto prowadzimy zajęcia dotyczące praw dziecka, a także dotyczące tolerancji, wspólnie 

z dziećmi zauważamy, że każdy z nas jest różny, ale tak samo ważny. W ciągu roku nauczyciele w 

poszczególnych grupach realizują szereg zajęć dotyczących dziecięcych emocji,  

ale również w codziennych sytuacjach pomagamy dzieciom np. rozwiązywać konflikty, uczymy 

współpracy w grupach, dzielenia się, wspierania, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.  

W naszym przedszkolu ważne jest dla nas aby dzieci czuły się dobrze a czas spędzony  

w przedszkolu był czasem radości i spokoju. W przedszkolu dzieci uczą się współdziałania  

w grupie rówieśniczej, ale także są uwrażliwiane na los innych ludzi oraz zwierząt, dlatego prowadzimy 

różne akcje charytatywne, w których pomagamy: schronisku dla zwierząt, organizujemy zbiórki dla 

potrzebujących, dla chorych. Tłumaczymy dzieciom jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy. 

Ponadto prowadzimy działania takie jak „Dzień Świadomości Autyzmu, integrując się tym samym z 

innymi osobami. Warto zwrócić tutaj uwagę na istotność podejmowania wspólnych działań. Nasze 

Przedszkole zwraca również uwagę dzieci na temat dbałości o środowisko, dlatego kształtujemy 

postawy proekologiczne, rozmawiamy z dziećmi o ekologii. Przedszkolaki podczas zajęć dowiadują się 

jak w codziennym życiu oszczędzać wodę, energię i dlaczego jest to tak ważne. Ponadto dzieci 

uwrażliwione są na piękno otaczającego świata, uświadamiamy dzieci, że jego wygląd zależy od nas. 

Prowadzimy różne działania: dokarmiamy zimą ptaki – w naszym przedszkolnym ogrodzie mamy 

karmniki, w salach zakładamy małe ogródki grupowe gdzie siejemy zioła  

takie jak mięta, bazylia czy sadzimy cebulę lub fasolę, sadzimy wiosenne kwiaty przed przedszkolem,  

uczestniczymy w akcjach sprzątania świata, obchodzimy Dzień Ziemi  

i Pierwszy Dzień Wiosny. Proponujemy dzieciom konkursy w wykorzystaniem materiałów wtórnych 

np. konkurs plastyczny „Eko- Kapelusz Pani Wiosny” czy pomysł na „Sensoryczną zabawkę”. Dzieci 

poznają proste ekologiczne zasady, które można stosować w życiu codziennym np. segregowanie 

odpadów. Dzieci poznają pojęcia takie jak recykling. Ponadto obchodzimy Dzień Wody, kiedy to 

uczymy się jak dbać o wodę i o jej walorach, a także mówimy o tym dlaczego jest zdrowa i ważna nie 

tylko dla człowieka. Nasze Przedszkole przystąpiło do programu „Skąd się biorą produkty 

ekologiczne?” oraz do programu „Czyste powietrze wokół nas”, w ramach których zrealizowaliśmy 

szereg działań. Bardzo ważnym komponentem realizowania programu wychowawczo- 
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profilaktycznego przedszkola jest współpraca z rodzicami, dlatego rodzice są angażowani w różne 

działania. Po pierwsze dzięki ich zaangażowaniu prowadzimy zbiórki charytatywne, z kolei rodzice 

razem z dziećmi przystępują do wybranych konkursów więc działania podejmują razem z dzieckiem. 

Następnie rodzice angażują się w przygotowanie strojów w wybranych kolorach np. na Dzień Jabłuszka, 

Dyni, Wody, tym samym wspierają pracę nauczycieli. Dorośli pomagają w przygotowaniu ważnych 

uroczystości grupowych obchodach grupowych wydarzeń między innymi: Dzień Chłopca, Dzień 

Kobiet, Dzień Przedszkolaka, Mikołajki, Bal karnawałowy. Takie uroczystości dla dzieci są bardzo 

cenne, pomagają budować między dziećmi więź i poczucie przynależności do grupy. Razem z dziećmi 

organizujemy uroczystości podczas, których kształtujemy postawę moralną, prawidłowe relacje w 

rodzinie np. Dzień babci i dziadka, Święto Rodziny.  Proponujemy również dzieciom szereg działań  

i uroczystości, w które zaangażowana jest cała społeczność przedszkolna w ten sposób obchodzimy np. 

Święto 11 listopada czy Dzień Edukacji Narodowej. Przy okazji obchodzenia świąt narodowych 

zwracamy uwagę na właściwą postawę podczas śpiewania Hymnu Narodowego, mówiąc o Polsce, 

patriotyzmie pokazujemy dzieciom ważne wartości dla Polski i Polaków. Realizujemy program Piękna 

Nasza Polska Cała, który daje możliwość zdobycia dzieciom nowych doświadczeń, w ciekawej, 

niecodziennej formie. Realizując poszczególne działania dzieci bardzo się angażują i sprawia im to 

przyjemność, jednocześnie poszerzając swoją wiedzę. Dzieci poszerzają swoją wiedzę o Ojczyźnie, jej 

historii zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wiele 

wzruszeń dostarcza dzieciom wspólna wigilia i Jasełka, kiedy to dzieci spotykają się z innymi grupami. 

Organizujemy również różne wycieczki bliższe i dalsze, które wspaniale integrują grupę, pokazują 

dzieciom jak zachować się w różnych miejscach publicznych i poszerzają wiedzę o otaczającym 

świecie. Nasze dzieci odwiedzają różne miejsca lokalne, a także chodzimy na spacery po najbliższej 

okolicy zwracając uwagę na jej walory i budując poczucie przynależności do „Mojej małej Ojczyzny”, 

również dlatego zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców  

pt. „Ja i moja Ojczyzna”. Spójność działań szkoły i rodziców jest niezwykle istotna i przynosi dobre 

rezultaty.  

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni 

współpracowało przez cały rok z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

 Współpraca z rodzicami polegała na wspólnym organizowaniu imprez i uroczystości 

przedszkolnych oraz na bieżącym kontakcie wychowawcy z rodzicami. W każdej grupie przedszkolnej 

na przełomie sierpnia/września odbyły się zebrania z rodzicami, na których omówiono plan na 
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nadchodzący rok szkolny oraz zapoznano rodziców z obowiązującymi regulaminami  

i zasadami panującymi w placówce. W grupie 6-latków odbyły się dwa zebrania, na których 

wychowawca zapoznał rodziców z wynikami diagnozy gotowości szkolnej. Spotkanie odbyło się na 

zakończenie I półrocza oraz zakończenie II półrocza. W pozostałych grupach przedszkolnych odbywały 

się konsultacje indywidualne z rodzicami według potrzeb dzieci i rodziców, inicjowane zarówno przez 

nauczycieli jak i rodziców. Rodzice pomagali również w przygotowywaniu upominków dla dzieci, np. 

z okazji mikołajek, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. Rodzice brali również czynny udział w 

przygotowywaniu dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych razem z dziećmi rodzice 

przygotowali fotografie na konkurs pt. „Ja i moja Ojczyzna”. Dorośli przygotowywali stroje na 

uroczystości przedszkolne i inne wydarzenia organizowane na terenie placówki i Gminy Rząśnia. 

 Wszystkie grupy przedszkolne wraz  z wychowawcami przez cały rok współpracowały również 

ze środowiskiem lokalnym. We wrześniu rok szkolny zaczął się od spotkania  

z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie pt. „Bezpieczeństwo na drodze  

i w domu”. 

 Wszystkie grupy przedszkolne regularnie odwiedzały bibliotekę szkolną, gdzie odbyło się 

głośne czytanie wierszy Marii Konopnickiej, teatrzyk Kamishibai, warsztaty grupy Delfinków „Dbam 

o moją planetę”, warsztaty grupy Smerfów „Ozdabiamy jajka wielkanocne”. Odbywały się również 

wyjścia do Gminnej Biblioteki Publicznej. Podczas ferii zimowych grupa Żabek uczestniczyła w 

zajęciach z okazji Dnia Kota. W marcu grupa Żabek i Smerfów wykonała w bibliotece plakaty pt. 

„Czyste Powietrze wokół Nas”. W kwietniu grupa Smerfów brała udział w przygotowaniu ozdób 

wielkanocnych. 26 maja grupa Skrzatów i Smerfów uczestniczyła w warsztatach tworzenia laurek z 

okazji Dnia Matki. Podjęliśmy współpracę również z Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni podczas 

wiosennej parady. Ponadto Pani kierownik została zaproszona do komisji konkursowej, kiedy 

rozstrzygaliśmy konkurs „Ja i moja Ojczyzna”.  

 Wszystkie grupy przedszkolne regularnie chodziły na gminny kompleks rekreacyjno- sportowy 

w Rząśni. Odbywały się tam treningi, gry i zabawy terenowe, zawody sprawnościowe  

i inne. Wszystkie spotkania prowadził trener Marcin Brożyna, który dba o sprawność fizyczną naszych 

przedszkolaków. We współpracy z opiekunem kompleksu zorganizowaliśmy tam piknik  

z okazji Dnia Dziecka. Dzieci z grupy Skrzatów i Delfinków w listopadzie sprzątały plac przed 

Żłobkiem – grabiły liście i wykonywały inne prace porządkowe. Dzieci ze wszystkich grup 

przedszkolnych paliły znicze na cmentarzu przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W listopadzie grupa 

Smerfów i Elfów pojechała do gospodarstwa rolnego na pokaz kiszenia kapusty.    

 Dzieci z grupy Delfinków brały udział w warsztatach przygotowanych przez uczniów klasy VIII 
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wraz z wychowawcą pt. „Nauka chemii poprzez zabawę” zaś dla grupy Elfów odbył się pokaz 

udzielania Pierwszej Pomocy przygotowany również przez uczniów tej samej klasy.  

 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, 
INSTYTUCJAMI, PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI I ŚRODOWISKIEM 

LOKALNYM 

 

Sposoby realizacji współpracy: 
 
Rodzice 
 
- informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu 

(kontakt bezpośredni i pośredni); 

- spotkania z rodzicami ( wywiadówki ogólne oraz klasowe) 

- udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

- poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci; 

- współudział w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych; 

- zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne; 

- bieżące informacje o potrzebach szkoły; 

- eksponowanie na tablicy ogłoszeń, przez stronę www oraz FB informacji adresowanych dla 

rodziców; 

- pedagogizacja rodziców; 

- angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły. 

 

Władze lokalne – Urząd Gminy w Rząśni 

- zapoznanie uczniów z pracą urzędu; 

- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji 

uroczystości szkolnych; 

-  stypendia naukowe dla uczniów; 

- dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych; 

- sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę; 

- promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie, 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni 

 

- działania profilaktyczne ze strony policji w Pajęcznie i  ochotniczej straży pożarnej w Rząśni 

( prelekcje dla uczniów ); 

- przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na 

uczniów; sposoby zapobiegania; 

- pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową; 

- wycieczki– poznawanie pracy policjantów, strażaków; 

- wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; 

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły; 

- prelekcje dla klas piątych oraz czwartych  dotyczące cyberprzemocy. 

 

Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pajęcznie 

- diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez 

przebadanie w poradni); 

- badania uczniów pod kątem uzdolnień; 

- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły 

i przedszkola 

- organizację badań przesiewowych; 

- wspólne prowadzenie konkursów, prelekcji, zajęć dla uczniów, konsultacji i warsztatów wymiana 

informacji na temat dziecka, środowiska; 

- udzielanie pomocy w zakresie problemów wychowawczych i dydaktycznych, 

- Spotkania z klasami piątymi oraz czwartymi – prelekcje dotyczące motywacji do nauki, sposobów 

uczenia się oraz radzenia sobie z emocjami. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni 

- uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez zainteresowanie działalnością instytucji 

kulturalno-oświatowych; 

- wystawy okazjonalne; 

- występy artystyczne uczniów naszej szkoły; 

- udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez GBP w Rząśni  
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- lekcje biblioteczne; 

- udział uczniów i nauczycieli w projektach realizowanych przez GBP w Rząśni  

- spotkania z pisarzami 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni 

- współpraca ze szkołą i środowiskiem domowym ucznia; 

- dofinansowanie dożywiania uczniów; 

- udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; 

- organizacja kolonii dla dzieci z rodzin o niskim budżecie domowym; 

- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy. 

 

 

Szkoła  Podstawowa w Zielęcinie, 

Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej 

 

- organizowanie konkursów; 

- udział w konkursach organizowanych przez inne placówki. 

 

Parafia Świętego Rocha w Rząśni 

 
- udział uczniów w rekolekcjach; 
- udział uczniów w uroczystościach religijnych; 
- udział w mszy świętej rozpoczynającej oraz kończącej  dany rok szkolny 
 
 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni 
 
- dbanie o higienę jamy ustnej uczniów ( fluoryzacja) 
 
Pracownia Fryzjerska Kinga  Dulko 
 
- zapoznanie klas ósmych  z zawodem fryzjerstwa w ramach doradztwa zawodowego 
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NAUCZANIE ZDALNE 
 

Uczniowie klas I -VIII uczestniczyli w  nauce  zdalnej w czasie kwarantanny nakładanej 

na klasę. Objęcie wychowanków opieką oraz kontynuacja procesu dydaktycznego możliwe 

były poprzez: 

 Microsoft Teams, 
 dziennik elektroniczny, 
 mailing do opiekunów, czy w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt 
 elektroniczny, 
 stronę internetową szkoły, na której regularnie zamieszczano materiały do pracy 
 w domu w ramach: edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów wiodących, zajęć 

wychowania fizycznego, oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

     Zajęcia odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym. Treści były przekazywane czytelnie 

i zrozumiale zgodnie z potrzebami dzieci. Nauczyciele, rozbudowując warsztat pracy o nowe, 

wirtualne narzędzia, dążyli do rozbudzenia ciekawości   poznawczej u swoich uczniów. 

W codziennych zajęciach korzystali z licznych aplikacji, platform, stron i serwisów 

internetowych, takich jak: 

• dyktanda.net, 
• e – podręczniki.pl, 
• quizizz.com, 
• wordwall.net, 
• learningapps.org, 
• matzoo.pl, 
• komunikator Messenger, 
• facebook.com, 
• youtube.com, 
• canva.com, 
• e – booki Nowa Era, 
• ePanel na pearson.pl 
• koss.ceo.org.pl, 
• padlet.com, 
• pinterest.com, 
• pistacja.tv, 
• pl.khanacademy.pl, 
• szaloneliczby.pl, 
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• wirtualne zbiory muzeów, 
• wsipnet.pl, 

 

Dbaliśmy o rozwój intelektualny naszych podopiecznych, dostosowaliśmy treści do ich 

możliwości psychofizycznych, wspieraliśmy w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty, 

ale to koncentracja na samym dziecku, jego samopoczuciu były dla nas najważniejsze w okresie 

kształcenia na odległość. 

 

PODSUMOWANIE 
 

W roku szkolnym 2020/2021  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni   

realizował zadania z obszarów takich jak: 

 wszechstronny rozwój uczniów poprzez dostosowanie różnorodnych metod i form 

pracy do możliwości i potrzeb uczniów poprawa wyników kształcenia, 

 promowanie zachowań prospołecznych, patriotycznych, prozdrowotnych 

oraz społecznego zaangażowania. 

Nasza szkoła i przedszkole kształtowały u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: kulturę osobistą, uczciwość, 

wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość 

poznawczą, przedsiębiorczość, kreatywność, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do 

pracy zespołowej. 

W rozwoju społecznym priorytetem było kształtowanie postawy obywatelskiej, 

postawy poszanowania tradycji i kultury własnej oraz innych narodowości. 

Szkoła podejmowała odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji oraz 

rozwijała w uczniach wartości takie jak: empatia i tolerancja. 

Wszelkie działania podejmowane przez naszą placówkę były możliwe dzięki wsparciu 

organu prowadzącego, Rady Rodziców oraz wielu innych instytucji i organizacji. 


