
UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 4 grudnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2016/2017. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 264 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) - 

Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2016/2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/173/2017 
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 grudnia 2017 r. 

 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych 
Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2016/2017 

 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2016/2017 wynika z dyspozycji  art. 264  ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; art. 11 ust. 7 
ustawy - Prawo oświatowe. 

 W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 
niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Żyrzyn, z uwzględnieniem 
wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w gimnazjum. Informacja ta przedstawiana 
jest Radzie Gminy Żyrzyn oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zadania oświatowe Gminy Żyrzyn 

Zdania oświatowe  Gminy Żyrzyn wynikają w szczególności z postanowień:   

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 
1875) 

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z 
późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.) 

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z 
późn. zm.) 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.) 

6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z 
późn. zm.)   

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

W przepisach ustawy o Prawo oświatowe ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań 
gminy należy: 

1) zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów, 

2) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 
środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 

3) zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej. 

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 
1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 

zawodowego. 
2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolny 2016/2017 podobnie jak w 
latach ubiegłych zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące 
podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim 
zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym w jaki sposób Gmina Żyrzyn realizowała swoje 
zadania oświatowe w roku szkolnym, którego poniższa informacja dotyczy. W tym roku 
zachowano formę prezentowanych danych przyjętą w poprzednich edycjach. 

 
Reforma Oświaty 
 
 Zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe nałożyły na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego, który polegał na konieczności przekształcenia z dniem 1 września 
2017 roku 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołą podstawową, oraz likwidacji 
gimnazjów poprzez ich wygaszenie, włączenie w struktury szkół podstawowych lub innych 
typów szkół albo przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. 
Przygotowanie powyższego przedsięwzięcia oraz podjęcie decyzji o wyborze 
najkorzystniejszego rozwiązania organizacyjnego dotyczącego budowania nowej sieci szkół 
(włączyć do struktury innej szkoły, przekształcić w inny typ szkoły czy stopniowo wygaszać) 
wymagało przeprowadzenia pogłębionych analiz oraz przeprowadzeniu szeregu spotkań z 
dyrektorami szkół, komisją oświatową a także z przedstawicielami z Kuratorium Oświaty w 
Lublinie. 
Ostatecznie zdecydowano o przekształceniu dotychczasowych sześcioletnich Szkół 
Podstawowych w ośmioletnie, natomiast Gimnazjum, zgodnie z ustawą zostaje wygaszane. 
 

I. Demografia 

Liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 1 

Rok 
urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 
dzieci 

86 86 63 73 65 78 52 52 67 

Sytuacja demograficzna jest jednym z bardziej istotnych czynników, który bezpośrednio rzutuje 
na realizację zadań oświatowych – wpływa na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie 
budynków, sytuację kadrową, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu 
znajomość demografii gminy ma ogromne znaczenie dla planowania kształtu sieci placówek, w 
tym planowania zatrudnienia jak też wydatków na utrzymanie przedszkoli i szkół. Sytuacja ta 
wymaga stałego monitoringu oraz w miarę potrzeb podejmowania określonych działań 
organizacyjnych, kadrowych i innych mających na celu zapewnienie płynności w 
funkcjonowaniu oświaty jako całości. 

 

 

II. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w Gminie Żyrzyn 
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Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą 
Prawo światowe (art. 8 ust. 2 pkt. 1) należy do zadań własnych gmin. W praktyce obowiązek ten 
realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół, które swym zasięgiem 
obejmują wszystkie miejscowości w obwodach szkolnych. 

W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Żyrzyn była organem prowadzącym dla: 

• jednego Gminnego Przedszkola – wraz z 6 oddziałami przedszkolnymi, tj. Przedszkole im. 
Misia Uszatka w Żyrzynie oraz oddziały zamiejscowe w Bałtowie, Borysowie, Kośminie, 
Osinach, Skrudkach  i Żerdzi, 

• trzech szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach, 
Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicza w Skrudkach oraz Szkoła Podstawowa im. A. 
Mickiewicza w Żyrzynie, 

• jednego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie. 

W stosunku do roku poprzedniego sieć szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie i w 
pełni zabezpieczała aktualne potrzeby mieszkańców gminy. Przedszkole wraz z oddziałami 
stwarzało możliwość korzystania z usług dla 205 dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo 
odpowiadała obserwowanemu popytowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Przedszkola 
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Wychowanie Przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017 roku w naszej gminie było realizowane 
w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz w sześciu Oddziałach Zamiejscowych 
funkcjonujących w Bałtowie, Borysowie, Osinach, Skrudkach, Kośminie i Żerdzi. Do 
Przedszkola im. Misia Uszatka uczęszczały dzieci w wieku 2,5-6 lat, natomiast do oddziałów 
dzieci w wieku 2,5-4 lat. 

Dzieci: 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 obrazuje 
tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Liczba dzieci w Przedszkolu w Żyrzynie. 

Wyszczególnienie Wiek dzieci Liczba dzieci 

Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Żyrzynie 

 

„Motylki” 2,5 – 3 latki 26 

„Pszczółki” 3 - 4  latki 26 

„Biedronki” 5 - 6  latki 26 

„Zajączki” 5 – 6 latki 26 

„Żabki” 4 – 5 latki 26 

Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Żyrzynie Oddziały 

Zamiejscowe: 

 

Osiny 2,5 – 4 latki 14 

Borysów 2,5 – 4 latki 11 

Bałtów 2,5 – 4 latki 11 

Żerdź 2,5 – 4 latki 14 

Kośmin 2,5 – 4 latki 11 

Skrudki 2,5 – 4 latki 14 

Ogółem: 205  

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba dzieci zwiększyła się o 26.  

 

 

 

Pracownicy: 

W Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie zatrudnionych było w sumie 19 nauczycieli 
16,6 etatu), w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektor, katecheta, logopeda, 
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psycholog i nauczyciel j. angielskiego. Należy również nadmienić, że dwie nauczycielki 
przebywały na urlopach macierzyńskich. Ponadto przedszkole zatrudniało 12 pracowników 
administracyjno – obsługowych (10,5 etatów). 7 osób zatrudnionych było w pełnym wymiarze 
czasu pracy natomiast 5 w niepełnym. 

Szczegółowe zatrudnienie przedstawia tabela nr 3         

Tabela Nr 3. Szczegółowe zatrudnienie w Przedszkolu w Żyrzynie w roku 
szkolnym 2016/2017 

 

Przedszkole w Żyrzynie funkcjonowało w godzinach 6.30 – 16.00 od poniedziałku do 
piątku, natomiast zajęcia w oddziałach zamiejscowych odbywały się pięć razy w tygodniu i 
trwały pięć godzin. W każdej grupie – zarówno stacjonarnej jak i oddziałach prowadzone były 
również zajęcia z j. angielskiego i rytmiki. Dodatkowo w żyrzyńskim przedszkolu odbywały się 

zajęcia dodatkowe -tańce- poza godzinami pracy przedszkola  i opłacane prze rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Szkoły Podstawowe 

Baza szkoły 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 3 budynkach komunalnych.  

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 
Nauczyciele Administracja i 

obsługa 
Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

Przedszkole im. Misia Uszatka 
w Żyrzynie  

(z oddziałami zamiejscowymi) 

27,10 31 

 

16,6 19 10,5 12 
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Wszystkie szkoły wyposażone były w niezbędną bazę dydaktyczną. Stan techniczny i 
funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za 
dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 
poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów 
eksploatacji.  W Szkole Podstawowej w Żyrzynie znajduje się sala gimnastyczna, z której w 
minionym roku szkolnym korzystali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osinach, 
Gimnazjum w Żyrzynie oraz uczestnicy lokalnych grup sportowych działających na terenie 
Gminy Żyrzyn. Szkoła w Skrudkach posiada salę do zajęć gimnastycznych o powierzchni 74 m2, 
i miejsce zabaw dla dzieci przygotowane w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Podobne miejsce 
zabaw znajdują się również w szkołach w Osinach oraz Żyrzynie. Przy wszystkich 
podstawówkach w Gminie Żyrzyn funkcjonują place zabaw oraz boiska szkolne.  

Wszystkie szkoły w Gminie posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. 
Wszystkie placówki mają biblioteki, w których zbiory książek są na bieżąco uzupełniane. W 
szkole podstawowej w Żyrzynie mieści się gabinet higienistki szkolnej i gabinet stomatologiczny 
oraz szkolna kuchnia i stołówka. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2016/2017r. 
Wyszczególnienie  

Sale 
lekcyjne 

Pracownie 
Komputerowe 

Biblioteki Sale 
gimnastyczne
/ ćwiczeń 

Gabinety 
lekarskie/ 
Higienistk
i szkolnej  

Świetlice Stołówki 

1 Szkoła 
Podstawowa 
im. Adama 
Mickiewicza w 
Żyrzynie 

11 1 1 2 1 1 1 

2 Szkoła 
Podstawowa 
im. Henryka 
Sienkiewicza w 
Skrudkach 

9 1 1 1 0 0 0 

3 Szkoła 
Podstawowa 
im. Ks. Jana 
Twardowskiego 
w Osinach 

8 1 1 1 0 1 1 

 

 

Uczniowie: 

We wszystkich szkołach podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym - 2016/2017 
liczba dzieci i oddziałów zmieniła się.  
Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkól obrazuje tabela poniżej. 
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Tabela Nr 5. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w roku 
szkolnym 2016/2017. 

  Wyszczególnienie Liczba 
oddziałów 

Liczba uczniów w tym: 

0 I II III IV V VI 
1. Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w 
Żyrzynie 

11 235 (+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

0 8 68 48 45 41 25 

2. Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w 

Skrudkach 

7 126 21 17 22 20 20 14 12 

3. Szkoła Podstawowa im. 
Ks.  Jana Twardowskiego 

6 76 15 0 13 12 11 13 12 

  Razem 24 437(+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

36 25 103 80 76 68 49 

 

W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba dzieci uczęszczających do szkół 
podstawowych w Gminie zmniejszyła się o 49. Różnicę tą pokazuję tabela poniżej. 

Tabela Nr 6. 

  Wyszczególnienie Liczba uczniów w 
roku szkolnym 
2015/2016 

Liczba uczniów w 
roku szkolnym 
2016/2017 

Różnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 

 
1. Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Żyrzynie 
269 (+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

235(+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

34 

2. Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza w 

Skrudkach 

135 126 9 

3. Szkoła Podstawowa im. Ks.  
Jana Twardowskiego 

82 76 6 

  Razem 486(+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

437(+1 –zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

49 

Należy również nadmienić, że w każdej ze szkół  w porównaniu z rokiem ubiegłym 
zmniejszyła się liczba oddziałów o 1. 

Pracownicy: 

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Żyrzyn 
pracowało w sumie 58 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi.  
 Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 7 
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Tabela Nr 7. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2016/2017 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 
ogółem: 

w tym: 
Nauczyciele Administracja i 

obsługa 
Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa 
w Żyrzynie 

32,11 35 22,61 25 9,5 10 

2. Szkoła Podstawowa 
w Skrudkach 

19,60 25 15,10 20 4,5 5 

3. Szkoła Podstawowa 
w Osinach 

13,21 18 9,21 14 4 4 

Razem: 64,92 78 46,92 59 18 19 

Należy nadmienić, że w Szkole Podstawowej w Skrudkach pracowników administracji i 
obsługi zatrudnionych na stałe jest 5 (4,5 etatu). W okresie grzewczym (4 miesiące) zatrudniana 
jest dodatkowo jedna osoba na cały etat. W Szkole Podstawowej w Żyrzynie natomiast jedna 
nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Gimnazjum 

Baza szkoły 

Gimnazjum w Żyrzynie posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny 
rozwój ucznia oraz funkcjonalne i estetyczne sale lekcyjne: 

� 12 sal przedmiotowo-lekcyjnych, (wszystkie pracownie  z dostępem do Internetu) 
� 1 mała salka siłowa,  
� 1 biblioteka z czytelnią , 
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� 1 boisko trawiaste, 
� 2 boiska do piłki siatkowej. 

Pracownicy: 

W roku szkolnym 2016/2017 w Żyrzyńskim Gimnazjum pracowało w sumie  21 
nauczycieli oraz  6 osób administracyjno – obsługowych- etatów 5,5. Zatrudnienie pracowników 
obsługi w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległo zmianie. 

Stan zatrudnienia przedstawia kolejna tabela nr 8 

Tabela Nr 8. Zatrudnienie w Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 
Nauczyciele Administracja i 

obsługa 
Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

1. 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 26,11 28 

 

20,11 

 

21 

 

5,5 

 

6 

 
Uczniowie: 

W porównaniu z rokiem ubiegłym  zwiększyła się liczba dzieci ze 161 uczniów do 168. 

Tabela Nr 9.  Liczba uczniów uczęszczająca do Gimnazjum w Żyrzynie w 
roku szkolnym 2016/2017. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 
Oddziałów 

Liczba uczniów 
w tym klasy: 

I II III 
 

Gimnazjum w Żyrzynie 

 

9 

 

168 

 

56 

 

54 

 

58 
 

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 



11 

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) oraz Zarządzenia 
Wójta, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość wykorzystania przyznanych kwot na 
następujące formy doskonalenia zawodowego: 

� organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola w postaci 
udziału nauczycieli w szkoleniach wyjazdowych; 

� organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci udziału nauczycieli w 
szkoleniach organizowanych na terenie gminy; 

� szkolenie rad pedagogicznych; 
� opłaty za kształcenie; 
� opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 
� koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach doskonalenia 

zawodowego skierowanych przez dyrektora; 
� na pokrycie kosztów organizowanego doradztwa metodycznego. zawierania z 

nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez 
uczelnie wyższe. 

 W okresie poprzedniego roku szkolnego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli wydatkowana została kwota 21 223,59 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym była to 
kwota mniejsza o 5 765,82 zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia 
tabela nr 10 

Tabela Nr 10. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach  
2016/2017. 

Wyszczególnienie  Kwota: 

1. Gminne Przedszkole 1058,58 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 2935,00 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 3350,00 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 8560,99 

5. Gimnazjum w Żyrzynie 5319,02 

Razem- nakłady 21223,59 

VII. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

W obecnym stanie prawnym, każdy nauczyciel posiada odpowiedni stopień awansu 
zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i 
osiągnieciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiednej procedury awansu. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wszystkich placówek naszej Gminy 
przedstawione zostały w tabeli nr 11 

 

Tabela Nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2016/17r. 
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Stopień awansu zawodowego (w osobach) 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2016/17 
% 

ogółu 
2016/17 % ogółu 2016/17 % ogółu 2016/17 % ogółu 2016/17 

Przedszkole w 
Żyrzynie 

0 0% 10 52,63% 3 15,79% 6 31,58% 19 

Szkoła 
Podstawowa 
w Osinach 

1 7,14% 1 7,14% 1 7,14% 11 78,58% 14 

Szkoła 
Podstawowa 
w Skrudkach 

3 15% 2 10% 8 40% 7 35% 20 

Szkoła 
Podstawowa 
w Żyrzynie 

0 0% 1 4% 7 28% 17 68% 25 

Gimnazjum w 
Żyrzynie 

0 0% 0 0% 8 38,10% 13 61,90% 21 

 

Razem 

 

4 4,04% 14 14,14% 27 27,27% 54 54,55% 99 

 

Zdecydowaną większość nauczycieli naszej Gminy stanowili nauczyciele dyplomowani (ponad 
54%), nauczyciele mianowani to niespełna 30% ogółu, ok. 15% to nauczyciele kontraktowi, 
natomiast stażyści stanowili 4% ogółu wszystkich nauczycieli zatrudnionych we wszystkich 
placówkach Gminy Żyrzyn.  

 

 

VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 
obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy 
Żyrzyn było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym 
przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 
pracowników i eksploatację budynków komunalnych.  

Dożywianie i praca świetlicy: 

Uczniowie wszystkich szkół mieli zapewniony ciepły posiłek. W Szkole Podstawowej w 
Żyrzynie obiady gotowane są w szkolnej kuchni. Dla młodzieży z Gimnazjum posiłki 
przygotowywane są w kuchni przedszkolnej, natomiast Szkoły Podstawowe w Osinach i 
Skrudkach korzystały z posiłków w formie cateringu.  
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Tabela Nr 12. Liczba dzieci korzystających z obiadów w 2016/17r. 
Wyszczególnienie  Liczba dzieci korzystających 

z obiadów 

1. Szkoła Podstawowa w Osinach 45 

2. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 62 

3. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 164 

4. Gimnazjum w Żyrzynie 70 

Ogółem: 341 

                                   

Opiekę świetlicową przed i po zajęciach umożliwiały również wszystkie gminne szkoły 
podstawowe oraz gimnazjum. Godziny pracy świetlic szkolnych: od 7.00 do 15.00 w zależności 
od potrzeb danej szkoły, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, w której świetlica czynna 
była od 6.45 do 15.30. 

Tabela Nr 13. Liczba dzieci objętych opieką na świetlicach w 2016/17r. 
Wyszczególnienie Liczba dzieci objętych 

opieką na świetlicach 
szkolnych* 

1. Szkoła Podstawowa w Osinach 38 

2. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 82 

3. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 131 

4. Gimnazjum w Żyrzynie 84 

Ogółem: 335 

 
 
                                           

Dowożenie uczniów do szkól: 

Realizując obowiązki określone w art. 32 ustawy - Prawo oświatowe, dowożono lub 
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i 
zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W roku szkolnym 2016/2017 z dowożenia 
korzystało średnio w sumie 360 dzieci ze szkół gminnych i przedszkola. 

Tabela Nr 14. Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2016/2017 

Wyszczególnienie  Liczba dzieci 
dowożonych w roku 
szkolnym 2016/2017 

1. Gminne Przedszkole 22 
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2. Szkoła Podstawowa w Osinach 11 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 99 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 113 

5. Gimnazjum w Żyrzynie 115 

Ogółem: 360 

                                                               
 Pięciu uczniom niepełnosprawnym zwracane były koszty dowozu do szkół specjalnych. 

   

Na terenie naszej Gminy dowożone są dzieci z następujących miejscowości do 
poszczególnych placówek:          
 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie: Kośmin, Strzyżowice, Bałtów, Borysów, Żerdź, Wola 
Osińska oraz Kotliny.          
 Szkoła Podstawowa w Osinach: Wronów      
 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: Kośmin, Strzyżowice, Cezaryn, Jaworów, Parafianka, 
Wilczanka.           
 Gimnazjum w Żyrzynie: Kośmin, Strzyżowice, Skrudki, Cezaryn, Jaworów, Parafianka, 
Wilczanka, Bałtów, Borysów, Żerdź, Osiny, Wola Osińska, Kotliny.   
 Przedszkole w Żyrzynie: Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, Żerdź. 

Kwota przeznaczona na powyższy cel w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 313 278, 64 zł.       
W porównaniu z poprzednim rokiem kwota ta była o ponad 46 tys. zł. niższa. 

Tabela Nr 15 przedstawia szczegółowe wydatki poniesione w związku z  realizacją 
obowiązku dowożenia uczniów do szkół. 

 

 

 

Tabela Nr 15. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017. 

L.p. Nazwa wydatków Kwota 

1. Zapłacone faktury za bilety uczniów dowożonych 138 108,00 
2. Zapłacone faktury za paliwo zakupione do szkolnego 

autobusu (gimbus) i busa na potrzeby dowożenia 
uczniów 

34 310,70 

3. Zwroty kosztów dowożenia uczniów 
niepełnosprawnych 

21 393,94 

4. Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 87 101,20 
5. Inne opłaty (m.in. przeglądy, ubezpieczenie, badania, 

szkolenia, materiały konserw. i inne) 
2 970,00 

6. Opieka podczas dowożenia 29 394,80 

RAZEM: 313 278,64 
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Stypendia i zasiłki szkolne: 

Mając na uwadze potrzebę podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia różnic w dostępie 
do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej Gmina 
Żyrzyn zgodnie z dyspozycją art.90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty wspomagano uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn w formie stypendiów 
szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wniosków złożonych przez rodziców (opiekunów 
dzieci). Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514 

zł na członka rodziny. 

W  roku szkolnym 2016/2017 stypendium szkolne wypłacone zostało 82 uczniom, w tym: 

� 43 uczniom szkół podstawowych; 
� 19 uczniom gimnazjów; 
� 20 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 

Wypłaty w/w stypendiów realizowane były w Urzędzie Gminy. Łącznie na wypłatę stypendiów 
socjalnych przeznaczono kwotę 80.112,60 zł: 

� Od września do grudnia 2016 roku wypłacono ogółem 31.805,10 zł - z tego dotacja  
Wojewody Lubelskiego: 25.444,00 zł i środki własne: 6.361,10 zł  

� Od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono kwotę 48.307,50 zł - z tego dotacja 
Wojewody Lubelskiego: 38.646,00 zł i środki własne: 9.661,50 zł 

 
 
 
 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 W 2016 roku w ramach realizacji Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 3 Gmina Żyrzyn otrzymała  24 000,00 zł na zakup książek do bibliotek 
szkolnych. W sumie zakupiono 1704 sztuk pozycji. 

 Zgodnie z założeniami programu maksymalne kwoty wsparcia finansowego z 
przeznaczeniem na zakup książek lub zwrot kosztów zakupu książek przedstawiał się 
następująco: 
1. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi do 70, z wyjątkiem szkolnych 
punktów konsultacyjnych – 2 480 zł;  
2. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem 
szkolnych punktów konsultacyjnych – 4 000 zł;  
3. dla szkół i szkół za granicą, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem 
szkolnych punktów konsultacyjnych – 12 000 zł;  
4. dla bibliotek pedagogicznych – 4 600 zł;  
5. dla szkolnych punktów konsultacyjnych, w których liczba uczniów wynosi: do 70 – 1 600 zł,  
od 71 do170 – 2 500 zł, więcej niż 170 – 4 500 zł. 

Wydatki poniesione na zakup książek do bibliotek szkolnych przedstawiały się następująco: 
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Tabela Nr 16. Wydatki Poniesione na zakup książek do bibliotek szkolnych 

 

Wydatki poniesione na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 
Przyznana 

kwota dotacji 
Wkład własny 

Całkowity koszt 
realizacji 
zadania 

Gmina Żyrzyn 24 000,00 zł 6 034,88 zł 30 034,88 zł 
Szkoła Podstawowa im. 
H. Sienkiewicza w 
Skrudkach 

4 000,00 zł 1 011,29 zł 5 011,29 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
ks. J. Twardowskiego 
w Osinach 

4 000,00 zł 1 011,29 zł 5 011,29 zł 

Szkoła Podstawowa im. 
A. Mickiewicza w 
Żyrzynie 

12 000,00 zł 3 001,01 zł 15 001,01 zł 

Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żyrzynie 

4 000,00 zł 1 011,29 zł 5 011,29 zł 

 

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe: 

Oprócz stypendiów o charakterze socjalnym dwa razy w roku szkolnym przyznawane są 
również stypendia o charakterze motywacyjnym, na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.). Stypendium za 
wyniku w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen  co najmniej 5.00 
(uczniowie z gimnazjum), 5.10 (uczniowie szkół podstawowych) oraz co najmniej dobrą ocenę z 
zachowania w semestrze. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, 
który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 
powiatowym. 

W roku szkolnym 2016/2017 ww. stypendia otrzymało: 

� w styczniu 2017r. ( za I semestr) – 24 naukowych - na ogólną kwotę 3.000,00 zł 
� w czerwcu 2017r. (za II semestr) – 42 naukowych, 5 sportowych - ogólną na kwotę 

5940,00 zł 

Tabela Nr 17. 
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IX.  Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   
do 31.12.2016 r. 

Tabela Nr 18.  

Poziom wykształcenia 
Stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

 Stypendia w I semestrze Stypendia w II semestrze 
Osiągnięcia 

naukowe 
Osiągnięcia 

sportowe 
Osiągnięcia 

naukowe 
Osiągnięcia w 

nauce i 
sporcie 

Osiągnięcia 
sportowe 

Szkoła Podstawowa 
im. Ks. J. 

Twardowskiego w 
Osinach 

1 - 6 - - 

Szkoła Podstawowa 
im. H. Sienkiewicza 

w Skrudkach 
4 - 11 - - 

Szkoła Podstawowa 
im. A. Mickiewicza 

w Żyrzynie 
15 - 20   

Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w 
Żyrzynie 

4 - 5 - 5 
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1. 

Tytuł zawodowy magistra  
z przygotowaniem 

pedagogicznym 
2.265,00 2.331,00 2.647,00 3.109,00 

2. 

Tytuł zawodowy magistra 
bez przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 

(inżyniera) z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

1.993,00 2.042,00 2.306,00 2.707,00 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 
(inżyniera) bez 
przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 
języków obcych 

1.759,00 1.802,00 2.024,00 2.366,00 

4. Pozostałe wykształcenie 1.513,00 1.548,00 1.724,00 2.006,00 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  od 
01.09.2016r. 

Tabela Nr 19.  

Stopień awansu 
zawodowego 

nauczyciel 
stażysta 

nauczyciel 
kontraktowy 

nauczyciel 
mianowany 

nauczyciel 
dyplomowany 

Średnie wynagrodzenie 
od 01.09.2016 r 

2.717,59 3.016,52 3.913,33 5.000,37 

 

 Przepisy art. 30a Karty Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące szkoły będące 
jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli wynagrodzenie 
wypłacone nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie 
zagwarantowane w art. 30 ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę wyznacza kwotę niedopłaty 
tego wynagrodzenia w podziale na stopnie awansu zawodowego. Kwota niedopłaty, o której 
mowa wyżej, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana corocznie w terminie do 31 stycznia w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  
Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kwoty wypłaconego jednorazowego 
dodatku uzupełniającego za 2016 rok w Gminie Żyrzyn przedstawiają się następująco: 

� nauczyciel mianowany – 16 214,53 zł 
� nauczyciel stażysta – 2 481,08 zł 
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Łączna kwota wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego w roku 2016 wyniosła  
18 695,61 zł. Natomiast nauczyciele kontraktowi i dyplomowani osiągnęli wymagane średnie 
wynagrodzenie. 
Kwota wypłaconego dodatku była mniejsza o kwotę 66 039,26 zł w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X. Projekty edukacyjne współfinansowana ze środków UE 
realizowane w Gminie Żyrzyn 
 

Lp Nazwa projektu 
Okres 

realizacji Kwota 
dofinansowania 

Wkład 
własny 
gminy 

 
Cele projektu i zadania 

1 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                 
Projekt: ŚWIAT 

PRZEDSZKOLAKA 

2017 - 2018      291 668,80  8 731,20 

� wzrost poziomu 
upowszechnienia usług w 
zakresie edukacji przedszkolnej 
oraz podniesienie jej jakości  

2 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                             
Projekt: EDUKACJA W GMINIE 

ŻYRZYN 

2018 - 2020 747 749,35 0 

� organizacja zajęć 
rozwijających kompetencje 
kluczowe na rynku pracy(ICT, 
matematyczno- przyrodnicze, 
języki obce) z uwzględnieniem 
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rozwoju właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność, 
praca zespołowa) 
� podnoszeni 
kompetencji i kwalifikacji 
nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie 
korzystania z nowoczesnych 
metod, technologii i sprzętu 
� pomoc psychologiczno- 
pedagogiczną 
� wyposażenie pracowni 
ICT 

3 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020          
Projekt: ROZWÓJ PLACÓWEK 
WSPARCIA DZIENNEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN 

WIEJSKICH POWIATU 
PUŁAWSKIEGO 

2017 - 2020 1 837 086,00 0 

� utworzenie i 
prowadzenie świetlic dla 
dzieci i młodzieży Gminy 
Żyrzyn i Gminy Końskowola 
� utworzenie 
międzygminnego punktu 
konsultacyjno - doradczego (w 
ramach działania punktu 
rodziny objęte projektem będą 
mogły skorzystać z 
bezpłatnych spotkań z 
psychologiem, 2 terapeutami, 
mediatorem rodzinnym oraz 
prawnikiem) 

4 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                              
Projekt: WSPIERAMY MAMY  

2017 - 2019 3 008 475,34 0 

� utworzenie i 
prowadzenie żłobków na 
terenie gmin: Końskowola, 
Puławy i Żyrzyn 
� programy aktywizacji 
zawodowej dla kobiet 
opiekujących się dziećmi do 
lat 3, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub 
przebywających na urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich 
lub wychowawczych - 
obejmujące następujące formy 
wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i 
pośrednictwo pracy, 
b) staże i praktyki zawodowe, 
c) szkolenia prowadzące do 
nabycia, podniesienia, 
uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych 

5 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                       
Projekt: ROZWÓJ ZAPLECZA 

DYDAKTYCZNEGO 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W GMINIE ŻYRZYN 

2017 - 2018 577 423,70 283 414,30 

� zakup wyposażenia do 
pracowni przedmiotowych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Żyrzyn 
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6 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                        
Projekt: 

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W  

MIEJSCOWOŚCI SKRUDKI   

2017 - 2018 498 414,51 267 889,94 

� wykonanie prac 
obejmujących głęboką 
termomodernizację budynku 

7 

Program: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                       
Projekt: 

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE 

ŚWIETLICĄ W 
MIEJSCOWOŚCI BAŁTÓW   

2017 - 2019 323 814,69 181 567,04 

� wykonanie prac 
obejmujących głęboką 
termomodernizację budynku 

  OGÓŁEM 7 284 632,39 741 602,48 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. Poziom nauczania. 

• Szkoły Podstawowe Gminy Żyrzyn 

      W 2017 uczniowie klas szóstych decyzją MEN nie przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty, 
Egzamin ten do tej pory odbywał się co roku w kwietniu i miał na celu sprawdzić poziom 
wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów kończących szkołę podstawową.  

• Gimnazjum w Żyrzynie 

W kwietniu 2017 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Egzamin podzielony 
jest na trzy części: 

� Humanistyczna; 
� Matematyczno – przyrodnicza, 
� Z zakresu nowożytnego języka obcego. 
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� Część pierwsza - humanistyczna      
j. polski 

 
 

 

   

                                                                           

Gmina j. polski 
pkt % Miejsce 

m. Puławy 21 72  
Baranów 19 60  
Janowiec 23 71 2 
Kazimierz Dolny 23 71 2 
Końskowola 21 66  
Kurów 21 65  
Markuszów 23 73 2 
Nałęczów 24 76 1 
Puławy 22 70 3 
Wąwolnica 21 65  
Żyrzyn 22 67 3 

 

Jeśli chodzi o język polski średni wynik szkoły to 21,6 pkt (67,4%) na 32 możliwe do uzyskania; 
powiat – 22,5 pkt (70,4%); województwo 22,6 pkt (70,7%). Najwyższy wynik egzaminu z języka 
polskiego uzyskała klasa III a – 22,6 pkt (70,6%), następnie klasa III b – 21,8 pkt (68,1%) i        
klasa III c – 20,4 pkt ( 63,7%).  
 
Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:   
Patrycja Goluch klasa III c – 30 pkt, Radosław Polak klasa IIIb, Wiktor Gębala klasa III c,  Olga  
Goluch IIIa, Kinga Pyszczak IIIa – po 29 pkt, Anna Buczyńska III b – 28 pkt. 

 

historia ,wos 
Wyniki pkt. 3a 3b 3c 

 
 

Powiat 18,8 

Województwo 18,9 

Szkoła 18,8 20,5 19,1 17.0 

       

Gmina Wos,  historia 
pkt % Miejsce 

m. Puławy 19 60 2 
Baranów 17 52  
Janowiec 19 60 2 

Wyniki pkt. 3a 3b 3c 

Powiat 22,5 

Województwo 22,6 

Szkoła 21,6 22,6 21,8 20,4 
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Kazimierz Dolny 18 57  
Końskowola 16 51  
Kurów 18 55  
Markuszów 19 59 3 
Nałęczów 21 66 1 
Puławy 18 56  
Wąwolnica 17 52  
Żyrzyn 19 59 3 

                                                                                      
 

Z zakresu historii i wos średni wynik szkoły to 18,8 pkt (58,9%) na 32 możliwe do uzyskania 
punkty; powiat – 18,8 (58,7%); województwo – 18,9 pkt (59,1%). Najwyższy wynik z historii i 
wos-u  uzyskała klasa III a- 20,5 pkt (64%), następnie klasa III b – 19,1 pkt (59,5%) oraz klasa 
III c - 17,0 pkt ( 53,1%).  
 
Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:  
Maciej Kołodziejek  III a – 30 pkt, Kinga Jurecka III a, Mateusz Wawer III a, Radosław Polak III 
b – po 28 pkt. 
 
 
 
 
 
 
 

� Część druga  - matematyczno – przyrodnicza  
Matematyka 

Wyniki pkt. 3a 3b 3c 

Powiat 13,2 

Województwo 13,5 

Szkoła 11.5 13,1 11.7 9,7 

 

Gmina  matematyka 
pkt % Miejsce 

m .Puławy 14 49 2 
Baranów 11 38  
Janowiec 11 37  
Kazimierz Dolny 14 47 3 
Końskowola 10 34  
Kurów 12 42  
Markuszów 11 39  
Nałęczów 14 50 1 
Puławy 13 44 4 
Wąwolnica 10 34  
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Żyrzyn 11 40 5 

 

 Z zakresu matematyki średni wynik szkoły to 11,5 pkt ( 39,6%) na 29 punktów możliwych do 
uzyskania; powiat 13,2 pkt (45,5%); województwo – 13,5 pkt (46,7%). Najwyższy wynik 
uzyskała klasa III a – 13,1 pkt ( 45%), następnie klasa III b – 11,7 pkt ( 40,3%) i klasa III c – 9,7 
pkt (33,6%). 
 
Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:  
Patrycja Goluch III c – 25 pkt, Wojciech Osiak III b – 24 pkt, Grzegorz Szymanek IIIc – 23 pkt.  
 

Przedmioty przyrodnicze  ( biologia, geografia, fizyka ,chemia) 
 

Wyniki  pkt. 3a 3b 3c 

Powiat  14,7 

Województwo  14,8 

Szkoła  14,2 14,2 14,3 14,3 

 

 

Gmina             przyrodnicze 
pkt % Miejsce 

m.Puławy  15 54 2 
Baranów 14 50  
Janowiec 15 52 3 
Kazimierz Dolny 14 49  
Końskowola 13 47  
Kurów 14 52 3 
Markuszów 13 47  
Nałęczów 15 55 1 
Puławy 15 52 3 
Wąwolnica 12 41  
Żyrzyn 14 51 4 

 

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych średni wynik szkoły to 14,2 pkt ( 50,9%) na 28 
możliwych do uzyskania punktów; powiat – 14,7 pkt (52,4%); województwo – 14,8 pkt (52,9%).  
 
Jeśli chodzi o uczniów najwyższe wyniki uzyskali: 
Jakub Garbacz IIIc- 26 pkt, Patrycja Goluch IIIc Wojciech Osiak III b  – po 25 pkt.  
 

� Część trzecia – język obcy nowożytny 
 

Język angielski – poziom podstawowy 
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Wyniki pkt. 3a 3b 3c 

Powiat 25,7 

Województwo 25,3 

Szkoła 24,4 23,0 24,3 25,9 

 

 
 
 
 
\\ 
 
 
 

                                                                                                      

 

Średni wynik szkoły to 
24,4 pkt (60,9%) na 40 
punktów możliwych do uzyskania; powiat - 25,7 pkt (64,3%); województwo – 26,4 pkt (66%). 
Najwyższy wynik uzyskała klasa IIIC - 25,9 pkt (64,8%), klasa III b – 24,3 pkt (60,7%), klasa III 
a – 23, 0 pkt (57,5%).  
 

Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali: 
Jakub Barszcz III b – 40 pkt, 
Radosław Polak IIIb, Jakub Garbacz IIIc, Albert Rybak IIIc – po 39 pkt,  
Kacper Wawer III b,Kamil Wereszczyński IIIa, Kinga Jurecka IIIa- po 38 pkt. 

 
 

Język angielski – poziom rozszerzony 
Wyniki  pkt. 3a 3b 3c 

Powiat  18,0 

Województwo  18,8 

Szkoła  15,0 14.4 16,1 14,6 

 

Gmina  j. angielski- podstawowy  
pkt % Miejsce 

m.Puławy  28 69 1 
Baranów 20 50  
Janowiec 23 59  
Kazimierz Dolny 26 65 3 
Końskowola 21 51  
Kurów 23 58  
Markuszów  22 55  
Nałęczów 27 68 2 
Puławy  25 63 4 
Wąwolnica 20 50  
Żyrzyn  24 61 5 
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Średni wynik szkoły to 15,0 pkt (37,6%) na 40 punktów możliwych do uzyskania; powiat – 18,0 
pkt (44,9%); województwo – 18,8 pkt (47,1). Najwyższy wynik uzyskała klasa III b- 16,1 pkt 
(40,2%), klasa III c – 14,6 pkt(36,6%), klasa III a – 14,4 pkt (36%).  
 

Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:  
Kinga Jurecka III a – 37 pkt, 
 Kacper Wawer III b- 36 pkt,  
Radosław Polak III b – 34 pkt.  
 

Język niemiecki – poziom podstawowy 
 

Wyniki  pkt. 

Powiat  20,3 

Województwo  30,9 

Szkoła  17,6 

 

Średni wynik szkoły to 17,6 pkt (44,1%) na 40 punktów możliwych do uzyskania; powiat – 20,3 
pkt (50,6%), województwo – 30,9 pkt (52,3%). Język niemiecki pisało 14 uczniów. 
  
Najlepiej egzamin napisali: 
 Maciej Kołodziejek  III a – 33 pkt,  
 Olga Goluch IIIa - 29 pkt, 
 Aleksander Biber III a- 27 pkt.  
 

Najwyższe wyniki z całości egzaminu gimnazjalnego ( bez rozszerzeń z języka obcego 
nowożytnego) uzyskali: 
Patrycja Goluch IIIc – 142 pkt  na 201 możliwych do uzyskania 
Jakub Garbacz IIIc  – 136 pkt 

    Gmina  j.angielski-   rozszerzony  
pkt % Miejsce 

m. Puławy  20 51 1 
Baranów 11 28  
Janowiec 15 37  
Kazimierz Dolny 18 45 3 
Końskowola 12 29  
Kurów 14 36  
Markuszów  15 38 5 
Nałęczów 18 46 2 
Puławy  17 43 4 
Wąwolnica 13 31  
Żyrzyn  15 38 5 
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Wojciech Osiak III b – 132 pkt 
Maciej Kołodziejek III a – 132 pkt 
Kinga Jurecka III a – 130 pkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII. Działalność edukacyjna i profilaktyczna szkół i przedszkola 
Gminy Żyrzyn 

� Działalność edukacyjna określona była poprzez: 

1) Szkolny zestaw programów nauczania; 
2) program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, 
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym. 

Proces edukacyjny był nieustannie modyfikowany. Na podstawie wniosków z 
prowadzonych obserwacji i diagnoz, wniosków dyrektorów z prowadzonego nadzoru 
pedagogicznego, nauczyciele dostosowywali metody nauczania do możliwości i potrzeb 
uczniów. Oferta edukacyjna szkoły umożliwiała rozwój zainteresowań uczniów. 
Uczniowie wychowywani byli w duchu patriotycznym i obywatelskim, nabywali 
umiejętności odbioru świata poprzez wyraz artystyczny, różne formy recytatorskie, 
teatralne i wokalne.  

� Działalność profilaktyczna we wszystkich szkołach oraz przedszkolu określona była 
poprzez programy wychowawcze oraz programy profilaktyki.  
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Nauczyciele realizowali programy autorskie, podejmowano działania wychowawczo -  
profilaktyczne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa.      
  

Szczegółową działalność szkól w roku szkolnym 2016/17 przedstawiają  poniższa tabela. 

Tabela Nr 20. Działalność Szkół i Przedszkola Gminy Żyrzyn w roku 
szkolnym 2016/2017 

Przedszkole im. Misia Uszatka w 
Żyrzynie 

 

 W przedszkolu miały miejsce następujące uroczystości i 
wydarzenia: 

� 21wrzesień- koncert muzyczny „W grocie króla gór”- 
czyli muzyczne wspomnienia z wakacji, poznajemy 
fagot  

� 23 wrzesień- bal przedszkolaka z klownem 

� 28 wrzesień – wycieczka do Warszawy, zwiedzanie 
ZOO, Starego Miasta i zabytków Warszawy, 

� 30 września- Dzień Chłopaka 

� 5 październik- teatrzyk „Koziołek Matołek”- cz. I 

� 10 październik- wycieczka do Muzeum 
Przyrodniczego w Kazimierzu - „Żabki” 

� 12 październik- koncert muzyczny „W ojczyźnie Pana 
Andersena”- taniec klasyczny i muzyka ilustracyjna 
przedstawiająca najpiękniejsze postacie z baśni 

� 14 październik – święto KEN, spotkanie z 
emerytowanymi pracownikami przedszkola; 

� 27 i 28 październik – uroczystość pasowanie na 
przedszkolaka; 

� 23 listopad.- koncert muzyczny „Warszawskie dzieci”- 
piosenki z Powstania Warszawskiego, utwory 
Paderewskiego, Chopina, poznajemy skrzypce 

� 6 listopad- przedstawienie „Opowieści z 
porcelanowego lasu”; 

� 9 listopad- wyjazd do teatru muzycznego w Lublinie 
„Kto ty jesteś- polak mały” – widowisko muzyczno -
patriotyczne odnoszące się do naszej historii i 
najważniejszych skarbów kultury, pielęgnujących 
tożsamość i dumę narodową-  „Biedronki”, „Zające” 

� 24 listopad- Dzień Pluszowego Misia 

� 25 listopad – oglądanie przedstawienia pt. „Magiczna 
książka” 

� 30 listopad- wycieczka do teatru muzycznego w 
Lublinie na przedstawienie „Szaleństwa Mistrza 
Bulbulasa” –  niesamowite bańki mydlane w roli 
głównej i historia powstania mydła oraz znaczenie 
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higieny „Żabki”, „Pszczółki” 

� 2 grudzień- teatrzyk „Koziołek Matołek”- cz.II 

� 6 grudzień- Spotkanie z Mikołajem 

� 7 grudzień – koncert „Europejskie kolędowanie”- 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki z różnych stron 
świata, poznajemy obój 

� 21 grudzień -   jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału 
„Biedronki” 

� 11 styczeń- koncert muzyczny „W karnawałowym 
nastroju” - tańce i karnawałowe przeboje Straussów i 
nie tylko 

� 12 styczeń- wyjazd do kina w Puławach na 
przedstawienie „Koty w jednym kapeluszu” 

� 13 styczeń- Dzień Babci i Dziadka - „Biedronki” 

� 8 luty -koncert muzyczny „W krainie czardasza” 

� 13 luty- bal karnawałowy 

� 10,14,15,16 luty-Dzień Babci i Dziadka- „Zajączki”, 
„Żabki”, „Pszczółki”, „Motylki” 

� 22 luty – spotkanie z Panią stomatolog 

� 1 marzec – przedstawienie teatralne pt. „Rubinowy 
Książę” 

� 8 marzec – koncert „Zwiedzamy Wyspy Brytyjskie” 

� 16 marzec – przedstawienie teatralne pt. „Jak przemoc 
i przezwiska zgubiły pewnego liska” 

� 20 marzec – Pożegnanie zimy, powitanie wiosny 

� 29 marzec – wycieczka na kiermasz wielkanocny do 
Biblioteki Gminnej 

� 5 kwiecień- koncert muzyczny „Podróż do starodawnej 
Francji” 

� 7 kwiecień- teatrzyk „Nowe Szaty Króla” 

� 12 kwiecień – oglądanie montażu sł. - muz. o tematyce 
wielkanocnej przygotowanej przez grupę „Żabek” 

� 5 maj - „Stolice wybranych krajów europejskich”- 
projekt gimnazjalny dla najstarszych przedszkolaków 

� 10 maj- „Jestem Polką, Jestem Polakiem”- montaż 
słowno - muzyczny w wykonaniu wszystkich grup 

� 17 maj – koncert muzyczny „Pod niebem Hiszpanii” 

� 23 maj - „9 instrumentów”- 

� 29 maj – Dzień Mamy i Taty 

� 30 maj – podsumowanie akcji „Drzewko za butelkę” 

� 1 czerwiec- III Ogólnopolski Maraton Przedszkolaka 

� 2 czerwiec- wyjazd „Motylków” do centrum zabaw 
„Jaś i Małgosia” w Puławach 
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� 5 czerwiec wyjście do Biblioteki Gminnej na 
przedstawienie „Kopciuszek” i „Kaczka Dziwaczka” 
w wykonaniu gimnazjalistów 

� 5 czerwiec- wycieczka „Żabek” do Leonowa 

� 9 czerwiec- Dzień Dziecka 

� 12 czerwiec- rejs statkiem po Wiśle - „Biedronki” i 
„Zające” 

� 21 czerwiec- wycieczka „Pszczółek” do Magicznych 
Ogrodów 

� 21 czerwiec – uroczyste pożegnanie 6-latków 

 

Dzieci z oddziałów zamiejscowych brały udział w 
następujących wydarzeniach i uroczystościach: 

� 28 wrzesień – Dzień Przedszkolaka – Żerdź, 
Skrudki 

� 30 wrzesień – Dzień Chłopaka –  Skrudki, Żerdź 

� 6 październik- oglądanie przedstawienia „Bocian i 
żabka”- wszystkie oddziały 

� 28 październik- Pasowanie na przedszkolaka – 
wszystkie oddziały; 

� 2 listopad- spotkanie z żołnierzami ze Związku 
Strzeleckiego 15 Pułku Piechoty Wilków AK z 
Puław- Bałtów i Borysów 

� 25 listopad- Andrzejki i Dzień Pluszowego Misia - 
Borysów, Bałtów, Żerdź 

� 28 listopad- Andrzejki- wszystkie oddziały 

� 6 grudzień- Mikołajki – wszystkie oddziały 

� 21 grudzień- Spotkanie opłatkowe – Bałtów, 
Kośmin 

� 22 grudzień- Spotkanie przy wigilijnym stole- 
Żerdź, Osiny, Skrudki 

� 19 styczeń- przedstawienie „Wilk i Zając” i bal 
karnawałowy- wszystkie oddziały 

� 23 styczeń -  Święto Kubusia Puchatka - Osiny 

� 24 styczeń – Dzień Babci i Dziadka - Skrudki 

� 27 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – Żerdź 

� 10 luty – Dzień Babci i Dziadka – Kośmin 

� 15 luty- Dzień Babci i Dziadka- Osiny 

� 8 marca – Dzień Kobiet – Żerdź 

� 10 marzec- wyjazd do Domu Chemika na 
przedstawienie teatralne p.t. „Lokomotywa Pana 
Tuwima” - Osiny 

� 21 marca – Powitanie wiosny – Żerdź, Osiny 
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� 28 marzec- przedstawienie „Kopciuszek”- Żerdź, 
Skrudki, Kośmin, Borysów, Osiny 

� 4 kwiecień – spotkanie z klaunem- Żerdź 

� 11 kwiecień – koncert „Podróż do Francji”- 
Bałtów, Skrudki, Kośmin, Borysów, Osiny 

� 10 maj – wyjazd do Puław na przedstawienie 
teatralne pt. „Piękna i Bestia”- Skrudki, Kośmin, 
Osiny 

� 11maj- spotkanie ze strażakami- Żerdź 

� 18 maj- wycieczka do Biblioteki Gminnej w 
Żyrzynie- Borysów 

� 25 maj- przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca 
Królewna”- Żerdź. Skrudki, Borysów, Osiny 

� 30 maj- wycieczka na Ranczo Arka w Sernikach- 
Borysów 

� 1 czerwiec- Dzień Dziecka – Skrudki, Kośmin, 

� 2 czerwiec- uroczystość z okazji Dnia Rodziny – 
Żerdź 

� 6 czerwiec -  Dzień Rodziny, Festyn owocowy- 
Osiny 

� 9 czerwiec – Dzień Dziecka w Żyrzynie- Skrudki, 
Kośmin, Żerdź, Borysów 

� 12 czerwiec- wyjazd do kina w Rykach na bajkę 
pt, „Smerfy” i PSP w Rykach- Skrudki, Kośmin, 
Osiny 

� 18 czerwiec- występ przedszkolaków na III 
Festynie Rodzinnym w Żerdzi 

� 22 czerwiec – uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 

� 23 czerwiec- piknik rodzinny – Skrudki 

� 23 czerwiec – uroczyste zakończenie roku 
przedszkolnego – Kośmin 

� 26 czerwiec- wycieczka do Magicznych Ogrodów- 
Borysów 

� 28 czerwca – wyjazd do Fikolandu w Puławach- 
Borysów 

Zrealizowane zadania: 

� Spacery i wycieczki: poznanie historycznych budowli i 
pamiątkowych miejsc w Żyrzynie: kościół, kaplica 
Wesslów, groby żołnierskie na miejscowym cmentarzu 

 
� Wycieczka do Kazimierza do muzeum przyrodniczego 

 
� Oglądanie Izby Pamięci w Osinach, 

 
� Zwiedzanie  Izby Pamięci w Kośminie oraz spotkanie 

z p. A. Szlendak z Koła Gospodyń Wiejskich 
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� Obejrzenie monochromii J. Kossaka w sali balowej w 

Dworku Kossaków w Kośminie 
 

� Przybliżanie piękna przyrody polskiej i konieczności 
jej ochrony- oglądanie filmów, albumów, dostrzeganie 
piękna jesiennego i zimowego krajobrazu podczas 
spacerów, 

 
� Spacery w dolinie Wieprza i trzech stawów w 

Kośminie- zapoznanie z florą i fauną tych miejsc 
 

� Spotkanie z „żołnierzami” ze Związku Strzeleckiego 
15 Pułku Piechoty Wilków AK- oddział  w Puławach- 
zapoznanie z osprzętem, umundurowaniem i 
uzbrojeniem żołnierza, nauka musztry 

� Poznawanie zabytków najbliższych miast – 
zorganizowanie wycieczki do Puław, Ryk Kazimierza 

� Podziwianie krajobrazu rzeki Wisły – rejs statkiem 

� Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci i 
rodziców „Miś Uszatek zwiedza Polskę” (37prac) 

 
� Zwiedzanie miejsc użyteczności publicznej: biblioteka, 

apteka, straż pożarna, sklepy 
� Czytanie  baśni, legend, 

 
� Zapoznanie z symbolami narodowymi w oparciu o 

wiersze, legendy 
 

� Wykonywanie  prac plastycznych do wierszy, baśni, 
opowiadań, legend 

 
� Wykonywanie biało-czerwonych kotylionów z okazji 

Święta Niepodległości 
 

� Przygotowanie przedstawienia o Krakowie pt. Smok 
Wawelski” przez dzieci z grupy „Biedronki”- 
prezentowanie przedszkolakom, rodzicom, 
publiczności zgromadzonej na przeglądzie  teatrzyków 
dziecięcych w MDK w Puławach i konkursie małych 
form teatralnych w ramach XIII Puławskiego Turnieju 
Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni 
Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko” 

 
� Prezentowanie wierszy, przedstawień, piosenek na 

uroczystości przedszkolnej „Jestem Polką, Jestem 
Polakiem” zorganizowanej z okazji „majowych świąt” 

 
� Oglądanie filmów edukacyjnych o symbolach 

narodowych 

� Czytanie  baśni, legend, 
 

� Zapoznanie z symbolami narodowymi w oparciu o 
wiersze, legendy 
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� Wykonywanie  prac plastycznych do wierszy, baśni, 

opowiadań, legend 
 

� Wykonywanie biało-czerwonych kotylionów z okazji 
Święta Niepodległości 

 
� Przygotowanie przedstawienia o Krakowie pt. Smok 

Wawelski” przez dzieci z grupy „Biedronki”- 
prezentowanie przedszkolakom, rodzicom, 
publiczności zgromadzonej na przeglądzie  teatrzyków 
dziecięcych w MDK w Puławach i konkursie małych 
form teatralnych w ramach XIII Puławskiego Turnieju 
Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni 
Narodowych „Witaj Majowa Jutrzenko” 

 
� Prezentowanie wierszy, przedstawień, piosenek na 

uroczystości przedszkolnej „Jestem Polką, Jestem 
Polakiem” zorganizowanej z okazji „majowych świąt” 

 
� Oglądanie filmów edukacyjnych o symbolach 

narodowych 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 
Twardowskiego w Osinach: 

 

  

� we wrześniu 2016 roku uczniowie klas IV, V i VI 
wzięli udział w XIII Festiwalu Nauki w Lublinie. 
Uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Marii 
Curie Skłodowskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym. 

� we wrześniu odbyła się w naszej szkole lekcja wf-u z 
mistrzem. Tym razem szkołę odwiedził piłkarz ręczny 
- Bartosz Jurecki, reprezentant Polski i zawodnik 
Azotów Puławy. 

� w listopadzie w  ramach akcji "Uwaga, nadwaga" 
organizowanej przez Centrum Dietetyczne Naturhause 
w Puławach szkołę odwiedziła pani dietetyk, która 
poruszała kwestie zdrowego odżywiania się przez 
dzieci. 

� w listopadzie już po raz drugi zorganizowaliśmy 
wieczór pieśni patriotycznych, integrując różne grupy 
działające w Osinach. 

� w listopadzie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
apel „Ku wolności” podczas gminnych obchodów 
Święta Niepodległości. 

� w  listopadzie  zaprosiliśmy do naszej szkoły Teatr 
Profilaktyczny Edukacja i Animacja "MAGIK" z 
Białegostoku. Aktorzy zaprezentowali uczniom 
spektakl "Uratujmy Krainę Baśni" 

� w listopadzie nasza szkoła po raz drugi  wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, której 
celem było przybliżenie dzieciom wagi dobrego 
posiłku porannego. Ze względu na nadspodziewane 
efekty akcji uznaliśmy, że warto brać udział w tej akcji 
także w kolejnych latach. 

� w listopadzie otrzymaliśmy z Fundacji Młodzi-
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Młodym 1191  zł, które szkoła zebrała podczas akcji 
1% dla potrzeb szkoły. 

� 5 grudnia w naszej szkole gościliśmy muzyków z 
Filharmonii Lubelskiej. Zagrali nam mikołajkowy 
koncert. 

� w grudniu 2016 r. w szkole odbyły się mistrzostwa 
powiatu szkół podstawowych w szachach 

� w grudniu 2016 r. odbyła się też tradycyjna Wigilia 
Społeczności Szkolnej, otwarta dla mieszkańców Osin. 
Wzięło w niej udział około 200 osób 

� w styczniu 2017 r. nasi uczniowie udali się  na stok 
narciarski w Chrzanowie. Była to główna nagroda w 
konkursie zorganizowanym przez tygodnik Wspólnota 
Puławska – „Klasa na piątkę.” 

� w styczniu zorganizowaliśmy gminny konkurs poezji 
ks. Jana Twardowskiego 

� w styczniu nasza szkoła jako jedyna w powiecie 
przystąpiła do programu profilaktycznego Lekki 
Tornister. Program ten realizowaliśmy przez wiele 
tygodniu we współpracy z Sanepidem. 

� w lutym zorganizowaliśmy VIII już Turniej Szachowy 
dla Dzieci. Tym razem oprócz szachistów z Polski 
wzięli w nim udział także zawodnicy z Ukrainy. 
Łącznie z turnieju zagrało ponad 100 zawodników.  

� 21 marca miał miejsce w naszej szkole Dzień Języka 
Angielskiego. 

� w dniach 24 – 26 maja uczniowie klas IV – VI wzięli 
udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej w 
Bieszczady. 

� 28 maja uczniowie naszej szkoły z klas II i III wzięli 
udział w IV Mini Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Ludowych - Żyrzyn 2017. 

� w czerwcu zakończyła się zbiórka plastikowych 
butelek w ramach XV edycji akcji edukacyjno - 
ekologicznej "Drzewko z Butelkę". 

� w czerwcu w 10. rocznicę odbyły się uroczystości 
upamiętniające nadanie szkole imienia. 

� w czerwcu odbył się kolejny już Festyn Rodzinny na 
terenie naszej placówki, który tradycyjnie zgromadził 
wielu mieszkańców Osin oraz Gminy Żyrzyn. 

� w czerwcu po raz kolejny odbyła się w naszej szkole 
niezwykła parada – Parada Książek – impreza 
promująca czytelnictwo. Uczniowie wszystkich klas 
promowali wybraną przez siebie książkę w dowolnej 
formie artystycznej 

� 5 czerwca 2017r. uczniowie klas młodszych byli na 
wycieczce na Farmie Iluzji w Trojanowie. 

� 12 czerwca w naszej szkole gościła grupa rekonstrukcji 
historycznej „Arkona”. Aktorzy przybliżyli nam 
najważniejsze wydarzenia i daty z okresu od II połowy 
XVI wieku do końca wieku XVII 

 
W roku szkolnym 2016/17 szkoła  realizowała zadania w 
ramach akcji Szkoła Przyjazna Rodzinie. W szkole 
realizowaliśmy wiele akcji, braliśmy udział w licznych 
programach, organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. 
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Szkoła Podstawowa im Henryka 
Sienkiewicza w Skrudkach: 

 

 � uczniowie szkoły oszczędzają w SKO pod patronatem 
Banku Spółdzielczego w Cycowie oddział w Żyrzynie  

� uczniowie szkoły biorą udział w akcjach 
charytatywnych: Góra grosza, zbiórka makulatury,  

� udział w akcji ,,Drzewko za butelkę"  
� udział w akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" 
� udział w akcji "Szlachetna Paczka" 
� organizują spotkania z okazji „Dnia Babci i Dziadka, 
� dzieci biorą udział w szkolnych spotkaniach z 

Filharmonią, w koncercie pt. „Muzyczna przygoda – 
kontrabas i trąbka”,,  

� w spotkaniach z policjantem na temat bezpieczeństwa 
podczas wakacji, 

� dzieci z oddziału przedszkolnego, klas I,II i III 
wyjeżdżały  do Puław na teatrzyk ,,Piękna i    Bestia" 
w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z 
Wrocławia oraz na wycieczkę   na Farmę Iluzji w 
Mościskach koło Trojanowa,  

� wycieczka całej szkoły na Dzień Patrona do Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli     

� Okrzejskiej, 
� oglądali w szkole teatrzyk „Przygody w Nieróbkowie, 
� uczestniczyli w przedstawieniu historycznym grupy 

„Rekonstruktor” pt. „Staropolski   
� Sarmatyzm i Epoka Szlachecka”, 
� udział uczniów w powitaniu wiosny „ Topienie 

Marzanny” 
� zbiórka elektrośmieci, korków oraz zużytych baterii 

przez uczniów szkoły,  
� udział uczniów klas starszych w wyjeździe do kina 

Sybilla w Puławach na film pt.: „Sekretne Życie 
Zwierzaków Domowych”  

� integracyjna całonocna impreza „Piżama Party” 
zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Skrudkach  
w dniu 16 grudnia 2016r.  

� Narodowe Czytanie Henryka Sienkiewicza uczniowie 
klasy VI tej zaprezentowali fragment powieści „W 
pustyni i w puszczy” -  Michał Henrykowski, Julia 
Olszak, Julia Majcher, Julia Szlendak, Krzysztof 
Kowalewski, Weronika Kozdrój, Patryk Adamski oraz 
Magdalena Rogala  

� organizacja wraz z społecznością lokalną festynu 
rodzinnego "Rodzinnej Majówki w Skrudkach" 

� "Dzień Dziecka" organizowany przez nauczycieli dla 
uczniów dzięki środkom pozyskanych od Gminy 
 
W ramach pracy biblioteki szkolnej, w szkole 
odbyły się następujące wydarzenia: 

• „Zimowe spotkanie w Hogwarcie”, czyli spotkanie 
miłośników Harrego Pottera, w trakcie którego, 
uczestnicy rozwiązywali quiz ze znajomości treści 
tomu: „Harry Potter i Więzień Azbakanu” oraz 
rywalizowali w tenisie stołowym. 
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• Dwutygodniową akcję „Czytamy baśnie Hansa 
Christiana Andersena” z okazji 212-tej rocznicy 
urodzin pisarza. Skierowana była ona do dzieci, które 
na szóstej godzinie lekcyjnej miały zajęcia 
świetlicowe. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej 
słuchały baśni w interpretacji bibliotekarki, a 
uczniowie klasy czwartej sami głośno czytali wybrane 
baśnie. 

• Konkurs pięknego czytania bajek Henryka 
Sienkiewicza. Wzięło w nim udział piętnaścioro dzieci 
z klas I – III. . Uczniowie klasy pierwszej mieli do 
przeczytania utwór pt. "Bajka", uczniowie klasy 
drugiej - "Legendę żeglarską", a klasy trzeciej - baśń 
pt. "Dwie łąki". W konkursie wzięło udział 
uczestników. 

• Konkurs literacki „Nowe przygody bohaterów 
sienkiewiczowskich” - we współpracy z nauczycielką 
języka polskiego, p. Martą Drapałą. Wzięły w nim 
udział trzy uczennice z klas: IV i V. 

• Majówka z Henrykiem Sienkiewiczem w Woli 
Okrzejskiej, czyli wycieczka dla całej szkoły do 
Muzeum Henryka Sienkiewicza. 

• W ramach akcji promującej czytanie książek na tablicy 
bibliotecznej „Przeczytaj – Polecam” ukazywały się 
recenzje przeczytanych przez uczniów książek. 

• 22 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
najlepszym czytelnikom w roku szkolnym 2016/2017. 
Dwudziestu dwóch uczniów otrzymało nowe 
przygodowe książki za przeczytanie dwudziestu pięciu 
i więcej pozycji. 

Szkoła Podstawowa                           
im. A. Mickiewicza w Żyrzynie: 

 

 W szkole działały: 
 

� Rada Rodziców 
� Samorząd Uczniowski kl. IV-VI 
� Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III 
� Chór szkolny/scholka 
� Klub Taneczny AWANS DANCE 
� Zespół folklorystyczny ŻYRZYNIACZEK CI JA 
� Szkolne Koło Oszczędnościowe 
� Koło teatralne W krainie bajki 
� Szkolne Koło Wolontariatu 
� Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną 

KROPKA 
� Szkolny Klub Bezpieczeństwa 
� Koło Przyjaciół Biblioteki 
� Koło matematyczne 

W ramach zadań statutowych Szkoła podjęła 
następujące działania, zorganizowała następujące 
uroczystości: 

� Dzień Chłopaka 
� Dzień Nauczyciela 
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� Święto Odzyskania Niepodległości  
� Apel z okazji Dnia Patrona oraz uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I 
� Mikołajki 
� Andrzejki  
� Wspólne Kolędowanie 
� Jasełka 
� przygotowanie i wystawienie przedstawienia "Co 

słychać jesienią w ogrodzie - kl. IIIa" 
� przygotowanie i wystawienie przedstawienia "W 

Aniołkowie" kl. IIc 
� Święta Wielkanocne 
� Święto Konstytucji 3 Maja  
� Majowe święta 
� Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 

 
Imprezy środowiskowe organizowane na terenie 
szkoły, gminy i powiatu: 

� Jasełka - montaż słowno - muzyczny przedstawiony w 
Kościele Parafialnym w Żyrzynie - zasięg gminny; 

� wspieramy puławskie srchronisko dla zwierząt;  
� udział zespołu ŻYRZYNIACZEK CI JA  w dożynkach 

gminnych 2017; 
� udział zespołu ŻYRZYNIACZEK CI JA  w dożynkach 

powiatowych 2017;Gołąb 
� organizacja gminnej uroczystości wręczania 

stypendiów naukowych - Nasi Najlepsi 
� organizacja Mini Festiwalu Dziecięcych Zespołów 

Ludowych 
 
 Wykaz konkursów szkolnych organizowanych 
przez nauczycieli: 

� Konkurs na najżyczliwszą osobę w klasie;  
� Przysłowia mądrością narodów - 18.10.2016 r. 

Czy znasz wiersze Juliana Tuwima? - 20.10.2016 
r.  

� Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I 
"Najciekawsza przygoda książkowego misia" 

� Szkolny konkurs plastyczny "Zaczytania szkoła"  
� Szkolny konkurs plastyczny na ilustrację do 

utworów Adama Mickiewicza i portret Adama 
Mickiewicza - kl. I-III 

� Krzyżówka dla bibliofila - 25.10.2016 r. 
� Konkurs plastyczny "Alkoholowi powiem nie"; 
� Konkurs "Nie uzależnieniom" kl. V i VI; 
� Konkurs na prezentację multimedialną "Lepszy 

Internet zależy od Ciebie"; 
� Słodkie bajki poczytajki; 
� Konkurs wiedzy prewencyjnej "Jestem 

bezpieczny", 
� Konkurs wiedzy o bezpiecznym Internecie 
� Mistrz Ortografii Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Żyrzynie 
� Turniej czytelniczy dla uczniów kl. II - "W krainie 

baśni Andersena"; 
� Turniej czytelniczy dla uczniów kl. III -  
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"Brzydkie Kaczątko"; 
� Szkolny Mistrz Czytelnictwa klas IV "Pinokio"; 
� Szkolny Mistrz Czytelnictwa klas V "W Pustyni i 

w Puszczy"; 
� zorganizowanie i przeprowadzenie zmagań 

konkursowych w ramach  realizowanego projektu 
"Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w Banku 
Spółdzielczym"; 

� Szkolny informatyczno - matematyczny konkurs 
"Bóbr"; 

� Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I "Moja 
pierwsza książka z biblioteki szkolnej", 

� Konkurs biblioteczny dla uczniów kl. III -VI 
"Poszukiwacze zaginionych tytułów", 

� III Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci 
przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych 
"Moja miejscowość sercu bliska". 

 
Wykaz konkursów i zawodów sportowych o zasięgu 
gminnym organizowanych przez nauczycieli: 

� Gminne mistrzostwa w indywidualnym tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców; 

� Gminne mistrzostwa w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców; 

� Międzygminne mistrzostwa w drużynowym tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców; 

� Gminny Konkurs plastyczny "Ilustracje do bajek 
Mickiewicza"  

� Gminny konkurs pt. "Życie i twórczość Adama 

Mickiewicza";kl. IV- VI 
� Liga zadaniowa - konkurs z matematyki dla uczniów kl. 

VI; 
� Gminny Turniej Warcabowy 
� Mistrz Ortografii Gminy Żyrzyn 2017; 
� Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

zapobiega pożarom"  
� Gminny Konkurs Liga zadaniowa; 
� II Gminny Plastyczny Konkurs Logopedyczny 

Rodzinne Rysowanie - Rymowanie "Moja 
miejscowość bliska sercu" 

� III Gminny Konkurs Plastyczny "Psy i Koty"; 
 
 Wykaz realizowanych projektów szkolnych: 

� SKO "Bądź mądry, oszczędzaj" 
� Akcja "Sprzątanie Świata" 
� Dzień Bezpiecznego Internetu 
� Akcja charytatywna "Pomóż Dzieciom przetrwać 

Zimę", wielka loteria fantowa 
� Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum w 

Puławach "Zbiórka plastikowych nakrętek" 
� Gorączka Złota; 
�  projekt matematyczny "Matlandia"; 
� "Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi radością 

czytania" 
� Obchody Dni Praw Człowieka 
� "Dzień Europejski" 
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� Dzień  Dziecka  "RUCH TO ZDROWIE KAŻDY 
CI TO POWIE" 

� "Tydzień życzliwości" 
� IV Mini Festiwalu Dziecięcych Zespołów 

Ludowych - Żyrzyn 2017; 
� Szkolny Dzień Odkrywania Talentów "Polskę 

Kocham, Europę znam" 
� "Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w Banku 

Spółdzielczym"; 
� "Talentowi SKO"; 
� "Lepsza szkoła - sesje z plusem"; 
� "Labirynty wiedzy", cykl wykładów "Labirynty 

sztuki". 
 
Realizacja projektów ogólnopolskich: 
� UNICEF "Prawa dziecka a problemy 

współczesnego świata" 
� Cała Polska czyta dzieciom - realizacja projektu 

przy współpracy z przedszkolem 
� Mądra Szkoła czyta dzieciom; 
� XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania;  
� Zaczytana Szkoła; 
� Akademia BEZPIECZNEGO PUCHATKA - 

celem programu jest wdrożenie uczniów klas I do 
przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w 
szkole, w domu i w czasie zabawy  

� organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 
Czytania 

� "Lepsza Szkoła - sesje z plusem" 
� Ratujemy uczymy ratować - kl. KL. I - III; 
� projekt edukacyjny Kulczyk Fundation "Efekt 

Domina" - "Mądre bajki z całego świata"; 
� CodeWeek - tydzień kodowania w Polsce - 

udział uczniów kl. Va i Vb w warsztatach 
prowadzonych przez przedstawicieli Parku Naukowo-
Technologicznego w Puławach. 

 
Akcje realizowane w Szkole: 

� akcja edukacyjna "Prawa pacjenta - dziecka w szkole" 
pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, 
Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta m. st. 
Warszawy; 

� Narodowe Czytanie "Quo vadis" w wykonaniu 
uczniów kl. V-VI; 

� udział w 23 edycji akcji "Sprzątanie Świata - Podaj 
dalej ... drugie życie odpadów"; 

� udział w programie "Czytanie na śniadanie"; obchody 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod 
hasłem "Książka to dopiero początek ..."; 

� Wystawy książek w bibliotece "Dzień Zwierząt", 
"Dzień Drzewa", "Dzień Dziewczynek", "Ulubione 
książki z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków"; 
"Książki polecane przez Gminną Bibliotekę publiczną 
w Żyrzynie". 

� Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych; 
� Dni Praw Człowieka; 
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� Akcja "Znicz - pamiętam", która wspiera działalność 
Hospicjum w Puławach; 

� Akcja "Drzewko książkowe" - książki polecane przez 
uczniów; 

� Festyn SKO; 
� udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie 

Informatycznym "Bóbr - Benjamin"; 
� kiermasz ciast - akcja charytatywna "Proteza dla 

Kuby"; 
� Loteria fantowa przeprowadzona przez Szkolne Koło 

Wolontariatu w ramach akcji "Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę"; 

� Opracowanie i realizacja projektów autorskich 
"Alkohol stop! i "Wolni od uzależnień" 

� organizacja we współpracy z Fundacją DKMS  akcji 
"Zostań dawcą szpiku"  

� Prowadzenie zajęć promujących dawstwo szpiku w 
ramach współpracy z Fundacją DKMS; 

� realizacja programu WOŚP "Ratujemy i uczymy 
ratować" 

� udział uczniów w akcji "Ogólnopolski Dzień głośnego 
Czytania"; 

� udział uczniów w akcji "Jak nie czytam, jak czytam" 
� organizacja tygodnia ekologicznego "Tydzień dla 

Ziemi"; 
� organizacja akcji "Twój dar serca" na rzecz Hospicjum 

Małego Księcia w Lublinie; 
� udział uczniów w akcji "Uwolnij swoje książki, dziel 

się z innymi radością czytania" 
� udział w akcji "Twój dar serca" na rzecz Hospicjum 

Małego Księcia w Lublinie. 
 

Realizowane programy rządowe: 
� SZKLANKA MLEKA 
� OWOCE W SZKOLE 
� realizacja programu wieloletniego Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3. 
� Program Szkolny Klub Spotrowy 

  
 Inne podejmowane działania: 

� udział uczniów w warsztatach tanecznych z 
animatorami tańca Olimpijskiej Szkółki Tańca i 

Dobrych Manier; 
� prowadzenie blogowiska "Talentowi SKO"; 
� prowadzenie strony internetowej szkoły;  
� Opracowano Plan działań PRZECIWDZIAŁANIE 

UŻYWANIU SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ UCZNIÓW.  

� Opracowano zasady dostosowania wymagań 
edukacyjnych do specyficznych potrzeb edukacyjnych 
uczniów. 

� Opracowano procedurę postępowania w przypadku 
wystąpienia ataku terrorystycznego; 

� udział uczniów kl. III w warsztatach z podstaw 
programowania "Lekcja z ozobotem"; 

� udział uczniów kl. VI w rajdzie rowerowym. 
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 Wykaz realizowanych innych programów 
profilaktycznych: 

� Trzy koła; 
� Spójrz inaczej; 
� Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej 

"Bieg po zdrowie" - kl. IVb; 
� Szkoła Przyjazna Rodzinie; 

  
  Działania podjęte we współpracy z Rodzicami 
uczniów na rzecz podniesienia wyników nauczania: 

� plastyczne warsztaty dla rodziców "Ekologiczna 
choinka" 

� zapoznano rodziców uczniów kl. I z wynikami  
diagnozy wstępnej; 

� przez całe półrocze włączano rodziców w 
działania realizowane na rzecz klasy i szkoły; 

� organizowano zebrania rodziców z wychowawcą 
klasy i nauczycielami celem przekazania 
informacji postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

� włączono rodziców uczniów w klasowe czytanie 
książek; 

� udział rodziców w warsztatach rodzinnych 
"Choinka inaczej"; 

� zaplanowano uczniom pomoc  psychologiczno - 
pedagogiczną; 

� rodzice uczestniczyli w opracowywaniu 
klasowych planów wychowawczych; 

 
Działania podjęte na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa 
uczniów: 

� spotkanie uczniów z policjantem "Dbamy o 
bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas 
powrotu do domu"; 

� Próbna ewakuacja szkoły; 
� udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie 

"Jestem smart". Celem konkursu była nauka 
bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń 
mobilnych. Kategoria plastyczna i filmowa 
"Wydanie specjalne wiadomości"; 

� przed dniami wolnymi od zajęć szkolnych 
nauczyciele przypominali uczniom zasady 
bezpiecznego spędzania czasu wolnego w górach i 
nad wodą, w okolicy dróg, na stokach górskich; 
omówili atrakcyjne formy spędzania wolnego 
czasu; 

� organizacja spotkania uczniów z policjantem, 
pogadanka dotyczyła zasad bezpiecznego 
poruszania się po drodze;  

� organizacja spotkania rodziców z trenerem p. 
Robertem Turskim nt. "Bezpieczeństwa dzieci w 
Internecie"; 

� udział uczniów w spotkaniu z policjantem 
poświęconemu bezpieczeństwu na drodze; 
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� udział uczniów w obchodach "Dni Bezpiecznego 
Internetu"; 

� organizacja festynu "Żyję zdrowo"; 
 
Wypadki na terenie szkoły zdarzają się  częściej niż w 

ostatnich latach. Odnoszone urazy są rodzaju lekkiego 
(stłuczenia). W większości przypadków uczniowie 
zgłaszają wypadki nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 
Nauczyciele obecni przy urazach udzielają poszkodowanym 
uczniom pierwszej pomocy lub kierują uczniów do 
pielęgniarki szkolnej.   

 
  Działalność wychowawcza prowadzona w klasach 
przez wychowawców i w szkole przez wychowawców i 
nauczycieli: 

� obserwacja zachowań uczniów 
� analiza osiągnięć edukacyjnych 
� monitorowanie frekwencji uczniów 
� monitorowanie realizacji podstawy 

programowej - liczby zrealizowanych 
godzin 

� dążenie do integracji zespołów klasowych 
poprzez wspólne podejmowanie działań 

� organizacja uroczystości szkolnych 
� wykonywanie gazetek okolicznościowych 
� prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

"Nauka przez zabawę" 

 Działania Szkoły podejmowane na rzecz 
współpracy ze środowiskiem 

� akcja zbiórki zużytych baterii; 
� zbiórka makulatury; 
� zbiórka zakrętek; 
� użyczenie sali gimnastycznej klubowi 

sportowemu BUMERANG; 
� użyczenie sali gimnastycznej klubowi 

sportowemu OLD BOYS; 
� użyczenie sali gimnastycznej Gimnazjum w 

Żyrzynie; 
� użyczenie sali gimnastycznej Klubowi 

Sportowemu ŻYRZYNIAK. 
 

 W celu uzyskiwania przez naszych uczniów jak 
najlepszych wyników w nauce podjęto  następujące 
działania: 

� uczniów klas IV-VI odjęto podwójnym 
wychowawstwem; 

� uczniom klasy V zorganizowano dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z języka angielskiego (płatność z jst); 

� uczniom klasy VI zorganizowano dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z języka polskiego (płatność z jst); 

� uczniom kl. III - VI zorganizowano dodatkowe 
zajęcia taneczne - taniec nowoczesny; 

� uczniom kl. II zorganizowano dodatkowe zajęcia 
taneczne - taniec ludowy; 

� uczniowie wzięli udział w konkursach 
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organizowanych przez Kuratora Oświaty i innych 
organizowanych na terenie naszego kraju, 
województwa, powiatu, gminy i szkoły; 

� zorganizowano dodatkowe zajęcia nadobowiązkowe 
podczas których nauczyciele indywidualizują 
działania dydaktyczno-wychowawcze (zwłaszcza w 
odniesieniu do uczniów wybitnie uzdolnionych, 
uczniów uzyskujących niskie wyniki w nauce, 
uczniów z opiniami z poradni psychologiczno - 
pedagogicznej, ale też ze specyficznymi problemami 
wynikającymi z dysfunkcjonalności środowiska 
rodzinnego), przykłady podejmowanych działań:  
różnicowanie trudności proponowanych zadań i 
ćwiczeń oraz prac domowych, nauczyciele 
dostosowują wymagania do możliwości uczniów, 
uczniowie uczestniczą z zajęciach z pedagogiem i 
logopedą; 

� w klasach I dokonano diagnozy wstępnej; 
� w klasach IV dokonano diagnozy wstępnej z 

matematyki i języka polskiego; 
� przeprowadzono analizę wyników sprawdzianów 

próbnych oraz diagnoz 
� wychowawcy klas prowadzą karty osiągnięć 

uczniów zawierające wyniki nauczania, 
sprawdzianów próbnych oraz szczególne osiągnięcia 
uczniów; 

� w celu zapobiegania powstawania luk w realizacji 
podstawy programowej wszyscy nauczyciele 
monitorowali jej realizację, a wicedyrektor 
systematycznie analizował nieobecności nauczycieli, 
dbał o organizowanie zastępstw umożliwiających 
realizację podstawy z danego przedmiotu; 

� w celu wzmacniania pozytywnych zachowań 
uczniów oraz docenienia i motywowania uczniów do 
pracy, nauczyciele nagradzali ich znaczące 
osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze (uzyskane 
na miarę możliwości uczniowskich): uroczyste 
wręczanie dyplomów, podziękowań na apelach i 
uroczystościach szkolnych laureatom i wyróżnionym 
w konkursach przedmiotowych, tematycznych oraz 
sportowych, uroczyste wręczenie najlepszym 
uczniom szkoły stypendiów za wyniki w nauce i 
osiągnięcia sportowe; 

� nauczyciele inspirują uczniów  do własnego rozwoju, 
np. do udziału w konkursach, zawodach sportowych, 
akcjach: społecznych, charytatywnych i 
ekologicznych 

� chcąc zmotywować uczniów do nauki ściśle 
współpracowano z rodzicami.  

Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami opierały się na 
wzajemnej wymianie informacji o uczniu, zapoznaniu 
rodziców z planem pracy szkoły, postępami uczniów w 
nauce, zachowaniem dziecka w grupie, trudnościami 
wychowawczymi. Zapoznano rodziców z systemem 
oceniania, zestawem wymagań edukacyjnych i 
wychowawczych oraz sposobami przeciwdziałania 
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trudnościom wychowawczym. 
 Podejmowane przez Szkolę działania edukacyjne 
udokumentowane zostały w kronice szkolnej papierowej oraz 
gazetce KROPKA wydawanej na terenie szkoły.  
 Rodzice oraz partnerzy szkoły mieli możliwość z 
zapoznaniem się z działalnością szkoły poprzez zapoznanie się 
z treścią gazetki i informacjami ze szkolnej strony 
internetowej. 
 W celu respektowania przez uczniów norm 
obowiązujących w szkole: 

� wychowawcy ustalali z uczniami wymagania 
dotyczące ich właściwego zachowania się w szkole i 
poza nią; 

� wychowawcy i nauczyciele rzetelnie i na bieżąco 
informowali rodziców o zachowaniu uczniów; 

� specjalnie powołane zespoły nauczycieli analizowały 
działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane 
przez szkołę pod względem stopnia ich realizacji i 
skuteczności; we wrześniu 2016 r. chcąc wzmocnić 
pożądane zachowanie obydwa programy zostały 
zmodyfikowane; 

� na gazetkach szkolnych i drzwiach szatni 
zamieszczone są regulaminy dotyczące zachowania się 
uczniów w szkole; 

� podejmowane w szkole działania wychowawcze są 
adekwatne do potrzeb uczniów. 

 
  
Certyfikaty uzyskane przez Szkołę: 

1) Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie - wydanym 
przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i 
Rodziny 

2) Certyfikat Lubelskiej Szkoły z Życiem - wydanym 
przez DKMS, Kuratorium Oświaty w Lublinie 

3) Certyfikat "Zaczytana Szkoła" 
4) Certyfikat "Lepsza Szkoła z plusem" 

 
Inne działania podjęte przez dyrektora szkoły: 

1) Szkoła została zgłoszona do udziału w Programie SKS 
ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; 
realizator konkursu Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Lublinie; 

2) Szkoła uczestniczyła w organizacji badań 
przesiewowych słuchu "Program badań przesiewowych 
słuchu u dzieci ze szkól podstawowych w gminach 
wiejskich" - kl. I; 

3) uczniowie Szkoły uczestniczyli w XVII edycji turnieju 
"Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku"; 

4) dokonano aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa 
Przeciwpożarowego; 

5) dokonano wymaganego przeglądu gaśnic, gotowości 
szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego,  

6) nawiązano współpracę z Agencją Rynku Rolnego w 
zakresie "bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw", 
jabłka przekazano uczniom  x1, 10.01.2017 r.; 

7) kontynuujemy współpracę z fundacją studencką MM - 



45 

przekaż 1% podatku na rzecz Szkoły Podstawowej w 
Żyrzynie; 

8) udostępnienie sali i pomoc w organizacji występu 
teatralnego przygotowanego przez Puławski Dom 
Chemika, sztuka Chmielowskiego "Niedokończona 
Historia 1863" - prezentacja dla środowiska z terenu 
gminy Żyrzyn i okolic. 

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II          
w Żyrzynie: 

 

 Działania szkoły są  ściśle związane   z realizacją aktów 
prawnych wyższej rangi min.: Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej, Konwencji  Praw Dziecka, Ustawy o ochronie danych 
osobowych, Prawach i obowiązkach  ucznia zapisanych w 
statucie szkoły.  
W gimnazjum działają 
Samorząd Uczniowski, wolontariat, chór, zajęcia taneczne,  
koło PCK „Tratwa”, koło biblioteczne, zajęcia fotograficzno-
medialne, koło matematyczne, koło geograficzne, koło 
biologiczne, koło języka łacińskiego „Latino club”, zajęcia 
informatyczne, „Laboratorium młodego odkrywcy” – zajęcia 
fizyczno-chemiczne, powtórzenia do egzaminu ze wszystkich 
przedmiotów egzaminacyjnych, zajęcia z preorientacji 
zawodowej w klasach III oraz   
Warsztaty  prowadzone przez doradców zawodowych z 
Mobilnego Centrum Informacji  Zawodowej  (działającego w 
ramach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie 
 
Podejmowane działania w szkole w ramach programu 
wychowawczego- kształtowanie właściwej postawy wobec 
ludzi, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, rozwijanie postawy 
empatii, uczenie współpracy i współdziałania na rzecz innych. 

• zbiórka produktów spożywczych, chemicznych w 
ramach akcji koordynowanej przez Szkołę 
Podstawową „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”,  

• kontynuowano współpracę: „Adopcja serca”, TPMSD 
w Lublinie, Fundacja Dr Clown, 

• zorganizowanie i przygotowanie młodzieży do kwesty 
przed Kościołem na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, 

• Gimnazjum włączyło się w akcję informacyjno-
edukacyjną KOMÓRKOMANIA zainicjowaną przez 
Fundację DKMS „Pokonajmy nowotwory krwi”. W 
ramach akcji odbyły się m.in. godziny wychowawcze 
poświęcone problematyce dawstwa szpiku, 
przedstawienie prezentacji i filmów, informacje 
wysyłane drogą mailową do rodziców uczniów, 
propagowano ideę dawstwa szpiku na platformach 
społecznościowych, zorganizowano kiermasz ciast w 
celu zebrania środków na  pomoc w pokryciu kosztów 
przebadania potencjalnych dawców (zebrane pieniądze 
zostały przekazane fundacji) 

• odbył się kiermasz kartek bożonarodzeniowych, 
• w ramach wolontariatu m.in. przygotowano wiązanki z 
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okazji Święta Zmarłych na groby żołnierzy AK,  
• w ramach współpracy z Hospicjum w Puławach – 

sprzedaż np. zniczy i okolicznościowych kalendarzy, 
zbiórka plastikowych korków, 

• tematyka godzin wychowawczych poświęcona była 
problematyce tolerancji, empatii, wrażliwości na 
innych, 

• w klasie Ib (gdzie uczy się niepełnosprawna 
uczennica) prowadzono zajęcia i rozmowy na temat 
wzajemnej akceptacji. 

 
Podejmowane działania w szkole w ramach programu 
wychowania patriotycznego  ; 

� Rocznica wybuchu II wojny światowe 
� , Rocznica agresji radzieckiej na Polskę (17 września, 
�  Rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego 
� Dzień Papieski (16 października)  
� Cóż groby nam powiedzieć mogą…” 
�  Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
� Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, 
� Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce 

 
Programy i projekty  zewnętrzne realizowane w 
gimnazjum  rok szkolny  2016-2017 
      

� Komórko mania –,, pokonajmy  nowotwory krwi” 
fundacja DKMS  

� Na Rodzinę Można Liczyć” – IKEA FAMILY- 
Fundacja Świętego Mikołaja- uczennica szkoły 
otrzymywała co miesiąc stypendium 200 zł 

� „Laktacyd - Akademia dojrzewania” - program dla 
dziewcząt, 

�  „Trzymaj formę!”, 
�  „Żyj smacznie i zdrowo”, 
� „Postaw na Słońce”, 
�  „Noc Bibliotek”, 
�  Tydzień Czytania Dzieciom 

 
Jednym z elementów realizacji podstawy programowej jest 
realizacja przez uczniów gimnazjum co najmniej jednego 
projektu edukacyjnego w 3 – letnim cyklu nauczania.  W 
tym roku szkolnym zrealizowano 8 obowiązkowych 
projektów edukacyjnych. Uczniowie wybrali i zrealizowali 
następujące tematy projektów: 

 
� „Krótka historia kosmetyków” – kl. II a – 17 osób– 

opiekun: p. K. Jóźwiak 
� Obalamy mity – akcja „Komórkomania” – kl. II a – 1 

osoba, kl. II c – 2 osoby oraz wolontariusze – kl. II a – 
5 osób, kl. II b – 2 osoby – opiekun: p. E. Skawińska – 
Baj, p. J. Prończuk 

� „Azjatyckie naj… - rekordy przyrodnicze i nie tylko” – 
kl. II b – 3 osoby, kl. II c – 1 osoba – opiekun: p. J. 
Olszak – Mazurek 
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� Co warto zobaczyć w wybranych stolicach krajów Unii 
Europejskiej? – kl. II b – 4 osoby, kl. II c – 3 osoby – 
opiekun: p. J. Olszak – Mazurek 

� Jaka jest rola dżdżownic w glebie? – kl. II b – 3 osoby- 
opiekun: p. E. Skawińska – Baj 

� Na czym polega zdrowe odżywianie? – kl. II c – 7 
osób, kl. II b – 4 osoby i jedna uczennica z kl. III a 
(Natalia Wnuk) – opiekun: p. E. Skawińska – Baj, p. J. 
Prończuk 

� Jak zainteresować uczniów matematyką? – Szkolny 
Dzień Matematyki – kl. II b – 5 osób, kl. II c – 5 osób 
– opiekun: p. J. Rułka 

� Życie codzienne w czasach PRL-u  - kl. II c -3 osoby – 
opiekun: p. Z. Marzec  

 
W roku szkolnym 2016/2017 odnotowano 27 wyjść i 
wyjazdów poza szkołę, w tym 17 w drugim okresie Były to 
wyjazdy o charakterze dydaktycznym, poznawczym i 
rekreacyjnym. Często cele tych wyjazdów łączyły się. 
Większość z nich podyktowana była realizacją Programu 
wychowawczego szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki 
oraz planów dydaktycznych poszczególnych edukacji 
przedmiotowych (zalecane warunki i sposoby realizacji 
podstawy programowej).  
W1   okresie zorganizowano 11 w drugim 16   wyjść  i 
wyjazdów (wycieczki): Były to wyjazdy o charakterze 
dydaktycznym, poznawczym i  rekreacyjnym.  Często cele 
tych wyjazdów łączyły się. Większość z nich podyktowana 
była realizacją Programu Wychowawczego szkoły, Szkolnego 
Programu Profilaktyki oraz planów dydaktycznych 
poszczególnych edukacji przedmiotowych (zalecane warunki i 
sposoby realizacji  podstawy programowej ).  

1. Wyjazd do Lublina na pokazy chemiczno fizyczne 
oraz do ogrodu botanicznego  

2. Wyjazd do Lublina –udział w warsztatach 
historycznych w Piwnicy pod Fortuną zwiedzanie 
Starówki  

3. Wyjazd do Puław zwiedzanie muzeum Książąt 
Czartoryskich(lekcja muzealna i warsztaty 
historyczne ( Wizerunki i pamiątki królów Polski  w 
zbiorach historycznych, sztuka teatralna My Dzieci z 
dworca ZOO)  

4. Wyjazd do Warszawy -udział w Gali podsumowującej 
Ogólnopolski Konkurs ,,Postaw na Słońce” 

5. Wyjazd do Puław Szansonada- udział w powiatowym 
konkursie piosenki  anglojęzycznej  

6. Wyjazd od Puław reprezentowanie pocztu 
sztandarowego w czasie uroczystości 
podsumowujących obchody jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski  

7. Wyjazd do Lublina na turniej maszyn wiatrowych  
8. Wyjazd do Warszawy zwiedzanie Centrum Nauki 

Kopernik ,udziała w spektaklu Romeo i Julia  
9. Wyjazd do Puław na lekcje w kinie  
10. Wyjazd na białą szkółkę do Rąblowa 
11. Wyjazd do Warszawy; Teatr Rampa – musical 
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„Rapsodia z demonem”, Powązki, Muzeum Powstania 
Warszawskiego (klasa II a, III a, III c)  

12. Wyjazd do Warszawy; Teatr Buffo – „Romeo i Julia” 
(klasy I) .  

13.  Wyjazd do Puław  - udział w międzyszkolnym 
konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych (3 
uczestników)   

14. Wyjazd do Puław – udział uczniów w rozstrzygnięciu 
konkursu „Wiosna, wiosna, wiosna ach to 
Ty...”(rozwijanie zainteresowań sztuką fryzjerską) w 
Zespole Szkół nr 1 w Puławach.  

15. Wyjazd do Warszawy – udział w spektaklu „Metro” w 
Teatrze Studio Buffo; zwiedzanie Ogrodu 
Zoologicznego (klasy II b, II c) . 

16. Wyjazd do Puław – udział uczniów w konkursie 
profilaktycznym (test wiedzy) pt. „Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny” organizowanym przez Zespół 
Szkół Technicznych i III LO w Puławach (3 
uczestników)  

17. Wyjazd do Puław – podsumowanie VI edycji 
powiatowego konkursu profilaktycznego „Jestem 
świadomy – jestem bezpieczny” w Zespole Szkół 
Technicznych  (2 uczestników)  

18. Wyjazd do Lublina –  Ogólnopolska Akademia 
organizowana przez Centrum Edukacji Prawnej – 
udział w konkursie  wiedzy o prawie (2 uczestników)  

19. Wyjazd do Puław – udział uczennic klas III w 
warsztatach wspierających pokonywanie trudności 
okresu dorastania  „Metamorfozy nastolatek – moda i 
zdrowie.” (3 uczennice)   

20. Wycieczka klas III Polska – Czechy Wrocław-Lewin 

Kłodzki – Praga – Adrspach (Skalne Miasto) – 

Kudowa Zdrój.  – 9 – 12 maja. 
21. Wycieczka klas II  w Pieniny – 15 – 17 maja. 
22. Wyjazd do Warszawy – Ogólnopolska Akademia 

organizowana przez Centrum Edukacji Prawnej – 
udział w konkursie wiedzy o prawie (etap centralny – 
jedna uczennica)   

23. Trzydniowa wycieczka klas I do Janowa Lubelskiego  
24. Rajd pieszy do Koziego Boru (uczniowie klas II i III)  
25. Wyjazd uczniów klas III do Lublina na Majdanek.  
26. Wyjazd do Lublina „Świat trampolin – mania 

skakania” (klasy drugie)   
27. Wyjazd do Kazimierza Dolnego –klasy pierwsze 

 
Podejmowano działania  związane  z popularyzacją 
czytelnictwa : 

� Przygotowanie projektu pozaszkolnego o zasięgu 
powiatowym   we współpracy z Muzeum 
Oświatowym, Towarzystwem Przyjaciół Muzeum 
Oświatowego, Instytutem Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa ,Centralna Biblioteką Rolnicza 
Odział w Puławach związanego z promocją Książki 
B. Miluskiej ,,Mikołaj Spóz -Człowiek Zwyczajny i 
Niezwykły” zaprezentowanego w Sali Kongresowej 
Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach ’’  
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� ,,Trzeciej Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek” pod hasłem 
Czytanie porusza! oraz  

� XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” pod 
hasłem Czytanie zbliża”; we współpracy z p. B. 
Matyjanką i Gminną Biblioteka Publiczna w 
Żyrzynie. 

� XII edycję  konkursu recytatorskiego poezji i prozy 
Jana Pawła II o zasięgu wojewódzkim, 

�  VII edycję konkursy plastycznego inspirowanego 
twórczością Jana Pawła II o zasięgu wojewódzkim. 

� ,,Konkurs na najlepszego czytelnika roku  szkolnego 
2016/2017” - -najlepszym czytelnikiem roku została 
Paulina Dedera z kl. IIb 31 książek i Anna Grad  z kl. 
IIc  29;   

� Wyeksponowane w czytelni  i na korytarzu gazetki 
dotyczące nowości książkowych,    We współpracy z 
nauczycielem informatyki informacje z wydarzeń 
bibliotecznych  i nowości  

� Współpraca  z nauczycielami udzielając im materiałów 
na różne uroczystości, godziny wychowawcze , 
konkursy. 

� Współpraca z Przedszkolem im. Misia Uszatka w 
Żyrzynie. Dla dzieci   zorganizowałam w ramach XVI 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod 
hasłem ,,Czytanie zbliża” czytanie wierszy Jana 
Brzechwy oraz przedstawienie na podstawie Jego 
utworów  ,,Kopciuszek” i  „Kaczka Dziwaczka” 

�  w ramach współpracy z MDK w Puławach i POK 
”Dom Chemika” udział instruktorów do pracy w 
komisji podczas organizacji konkursów 
organizowanych w naszej szkole oraz wypożyczam 
stroje do przedstawień teatralnych 

 
Zrealizowane  działania ( program profilaktyki) należy 
wymienić: 

� spotkania warsztatowe dla uczniów wszystkich klas ze 
specjalistą terapii uzależnień z MONAR-u w Puławach 
- zagrożenia ze strony środków psychoaktywnych 
(narkotyki, alkohol, dopalacze, nikotyna), 

� udział i sukcesy uczniów w profilaktycznych 
konkursach pozaszkolnych - w VI edycji 
Wojewódzkiego  Konkursu 
Antytytoniowego "Nikotynie NIE!" w Zespole Szkół 
nr 1 w Puławach uczennica Julia Kamola z klasy Ia 
zajęła I miejsce w kategorii wiersz, a Olga Goluch z 
klasy IIIa zajęła III miejsce w kategorii plakat, 

� szkolny konkurs wiedzy dotyczący AIDS i HIV (z 
okazji Dnia Walki z AIDS – 1 grudnia),   

� wyjazd uczniów klas III na spektakl profilaktyczny 
„My, dzieci z Dworca ZOO”, 

� włączenie rodziców do działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa (np. poprzez pełnienie przez nich 
dyżurów podczas dyskoteki), 

� udostępnianie rodzicom podczas zebrań ulotek 
dotyczących różnorodnych zagrożeń (uzależnienia 
m.in. od papierosów, alkoholu, dopalacze, przemoc, 
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informacje o tym, gdzie szukać pomocy itp.), 
� szkolenie dla rodziców uczniów klas I i II prowadzone 

przez psychologa, terapeutę z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puławach p. Anetę Wolską dotyczące 
wspierania dzieci w rozwoju, reagowania na trudne 
sytuacje i radzenia sobie z problemami - 
psychologiczny trening umiejętności rodzicielskich, 

� wykonano gazetki, np. „Gdzie szukać pomocy w 
trudnych sytuacjach (uzależnienia, przemoc)?”, „Jak 
po wakacjach wrócić do szkoły?”, „Palenie jest 
szkodliwe – nikotyna to narkotyk”, „Jak się uczyć?”, 
„1 grudnia – Światowy Dzień AIDS”, „Bezpieczne 
ferie”, 

� badania ankietowe klas II w ramach monitoringu 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj 
formę”,  

� zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasach I, w klasie 
IIc 3 godziny zajęć poświęconych integracji i poprawie 
współpracy, w IIIc zajęcia dotyczące relacji w klasie, 
właściwego zachowania, 

� tematyka godzin wychowawczych poruszająca istotne 
problemy wychowawczo-profilaktyczne - profilaktyka 
agresji, zagrożenia ze strony środków 
psychoaktywnych, kultura słowa, eliminowanie 
wulgaryzmów, zasady dobrego zachowania, 
bezpieczeństwo w szkole i poza nią, bezpieczne 
sposoby spędzania wolnego czasu, 

� analizy zapisów monitoringu wizyjnego,  
� próbna ewakuacja, 
� zajęcia sportowe, 
� wyjazdy na zawody sportowe 
� spektakle profilaktyczne dla klas I i II w wykonaniu 

aktorów teatru „Kurtyna” z Krakowa (7.02.2017 r.), 
� projekt edukacyjny „Na czym polega zdrowe 

odżywianie?” - 12 uczniów klas II, 
� przeprowadzono ankiety diagnozujące sytuację 

związaną z bezpieczeństwem (w ramach ewaluacji 
działań profilaktyczno-wychowawczych) w klasach I 
oraz II. 

� odbyły się zajęcia sportowe np. rajd pieszy, 
� wyjazd klas I na wycieczkę surviwalową (Janów 

Lubelski), 
� udział uczniów w VI edycji powiatowego konkursu z 

zakresu profilaktyki uzależnień „Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny” - 6.04.2017 r. Naszą szkołę 
reprezentowało 11 uczniów we wszystkich kategoriach 
konkursowych: plakat, wiersz, prezentacja 
multimedialna oraz test wiedzy. Osiągnęli sukcesy: 
Aleksandra Jędrzejczak z IIIb zajęła II miejsce w 
teście wiedzy, a Marzena Walencik  IIIa – I miejsce w 
kategorii plakat, 

� zajęcia w klasach: psychoedukacyjne i profilaktyczno-
wychowawcze, 

� 12.06.2017 r. – spotkanie dla dziewcząt klas II na 
temat higieny okresu dojrzewania, 

� 14.06.2017 r. - spotkanie uczniów z pracownikami 
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policji na temat bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa 
na drodze oraz prawnej odpowiedzialności nieletnich. 

� udział uczniów w VI edycji powiatowego konkursu z 
zakresu profilaktyki uzależnień „Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny” - 6.04.2017 r. Naszą szkołę 
reprezentowało 11 uczniów we wszystkich kategoriach 
konkursowych: plakat, wiersz, prezentacja 
multimedialna oraz test wiedzy. Osiągnęli sukcesy: 
Aleksandra Jędrzejczak z IIIb zajęła II miejsce w 
teście wiedzy, a Marzena Walencik  IIIa – I miejsce w 
kategorii plakat, 

� zajęcia w klasach: psychoedukacyjne i profilaktyczno-
wychowawcze, 

� spotkanie dla dziewcząt klas II na temat higieny okresu 
dojrzewania-12.06.2017 r. 

� spotkanie uczniów z pracownikami policji na temat 
bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa na drodze oraz 
prawnej odpowiedzialności nieletnich-14.06.2017 r.  
 

Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym: 
� przeprowadzono we wrześniu alarm próbny.Został on  

przeprowadzony w czasie, gdy obiekt normalnie 
funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, 
wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. 

� spotkania warsztatowe dla uczniów wszystkich klas ze 
specjalistą terapii uzależnień z MONAR-u w Puławach 
- zagrożenia ze strony środków psychoaktywnych 
(narkotyki, alkohol, dopalacze, nikotyna), 

� Spotkania młodzieży z policjantem odpowiedzialność 
prawna uczniów 

� szkolenie dla rodziców uczniów klas I i II prowadzone 
przez psychologa, terapeutę z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Puławach p. Anetę Wolską dotyczące 
wspierania dzieci w rozwoju, reagowania na trudne 
sytuacje i radzenia sobie z problemami - 
psychologiczny trening umiejętności rodzicielskich, 
 

� zajęcia integracyjno-adaptacyjne w klasach I, w klasie 
IIc 3 godziny zajęć poświęconych integracji i poprawie 
współpracy, w IIIc zajęcia dotyczące relacji w klasie, 
właściwego zachowania. 

 
Współpraca z placówkami i organizacjami  

 
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach w 

porozumieniu z rodzicami i na ich prośbę – umawianie 
uczniów na badania, konsultacje z psychologiem w 
sprawie uczniów z problemami emocjonalnymi, 
konsultacje z pedagogiem i psychologiem poradni w 
sprawie wyników badań uczniów:  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie – pomoc dla 
uczniów w formie dofinansowania do podręczników, 
opłacenia obiadów, wymiana informacji o uczniach 
zaniedbanych środowiskowo , współpraca z 
asystentem ,cykliczne spotkania (sytuacja rodzinna, 
monitorowanie sytuacji szkolnej), analiza sytuacji 
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szkolnej, rozmowy z uczniami, motywowanie do 
poprawy ocen, wspólna wizyta w domu ucznia (z 
uwagi na to, iż uczeń nie chciał uczęszczać do 
szkoły),spotkania w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego, wymiana informacji o sytuacji 
szkolnej i rodzinnej uczniów, w rodzinach których jest 
założona Niebieska Karta 

3. Sąd Rejonowy w Puławach III Wydział Rodzinny i 
Nieletnich - wizyty w szkole kuratorów sądowych, 
rozmowy o sytuacji szkolnej uczniów systematyczne 
wizyty kuratora sądowego w szkole w związku z 
sytuacją uczniów: (uczennica objęta nadzorem 
kuratora sądowego), wspólne rozmowy z uczniami, 
analiza sytuacji szkolnej, motywowanie do poprawy 
ocen, systematycznego uczęszczania do szkoły, 
kontakty kuratora z rodzicami/opiekunami uczniów, 
opracowanie pisma z prośbą o wgląd w sytuację 
rodzinną ucznia  

4. Komenda Powiatowa Policji w Puławach –. spotkania 
uczniów i rodziców uczniów klas I z pracownikiem 
Komendy Powiatowej Policji w Puławach na temat 
prawnej odpowiedzialności nieletnich. 

5. Urząd Gminy Żyrzyn – dofinansowanie działań z 
zakresu profilaktyki uzależnień - fundusze na 
realizację powyższych działań pozyskane zostały od 
Wójta Gminy w oparciu o opracowane oferty. 

6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Puławach (oświata zdrowotna i promocja zdrowia) - 
pracownik PSSE brał udział w pracy komisji podczas 
festynu. (oświata zdrowotna i promocja zdrowia) – 
włączenie się w realizację programów 
profilaktycznych („Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” i „Pierwszy dzwonek – profilaktyka 
zakażeń meningokokowych”). 

7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach – 
starania rodziców, by umieścić ucznia w gimnazjum w 
MOS; współpraca z pedagogiem. 

8. Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach – 
warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego: w 
szkole dla klasy  

9. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w 
Puławach – spotkania z klasami I: niebezpieczeństwa 
związane z sięganiem po substancje psychoaktywne 

10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie 
(Mobilne Centrum Informacji Zawodowej) - 
organizacja warsztatów prowadzonych przez doradców 
zawodowych dla wszystkich klas III. 

11. Pielęgniarka szkolna – sytuacja życiowa rodzin 
uczniów, sytuacja zdrowotna uczniów 

12. Media  –artykuły dotyczący działań w szkole  
 

 
Współpraca z organem prowadzącym. 

� Udział wójta w inauguracji nowego roku 
szkolnego 2016/17- wręczenie aktów mianowania 
nauczycielom  
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� Uczestnictwo Wójta w  uroczystościach 
organizowanych przez gimnazjum ;  

� Dzień Nauczyciela - wręczenie nagród wójta  
� Patronat  i udział Wójta w konkursie gminnym 

poezji i prozy bożonarodzeniowej  
� Patronat  i udział Wójta w wojewódzkim 

konkursie  poezji i prozy Jana Pawła II  
� Ogólnopolska akcja czytania narodowego  
� Udział wójta i pracowników UG w uroczystości 

zakończenia roku szkolnego – ,,Gala 
zasłużonych’’  

 
Działania wszystkich Szkół Gminy Żyrzyn są ściśle związane z realizacją aktów prawnych 

wyższej rangi m.in.: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji  Praw Dziecka, Ustawy o ochronie 
danych osobowych, Prawach ucznia zapisanych w statucie szkoły. 

 

XIII. Sukcesy wychowanków. 

Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym okresem w którym uczniowie szkół naszej gminy 
osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło 
w organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych.  

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 
zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej 
rangi konkursach oraz przeglądach Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. 

Również wychowankowie Przedszkola mogą pochwalić się swoimi pierwszymi sukcesami. 

Sukcesy dzieci zawsze cieszą i warto o nich mówić. Zestawienie największych sukcesów 
uczniów poszczególnych szkół oraz wychowanków przedszkola w roku poprzednim 
przedstawiały się następująco: 

 

• Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

Osiągnięcia oraz udział w konkursach, przeglądach i festiwalach : 

� „Papież Jan Paweł II- bądźcie świadkami miłosierdzia”- konkurs plastyczny 
organizowany przez Dom Chemika w Pułąwach w ramach obchodów XVI Dnia 
Papieskiego (Ula Rybak, Gabrysia Walasek, Amelka Pszczoła), 

� ogólnopolskie konkursy plastyczne: - „Mój Przyjaciel Miś” (Ula Rybak, Maja Kułaga, 
Malwina Matysiak), „Jesienne drzewo” (Marysia Przybyś, Julka Zagulska), „Jesienny 
las” (Amelia Bernat), „Paryż oczami dziecka”(Ula Rybak, Amelia Bernat), |”Barwy 
jesieni” (Maciej Wawer, Wojtek Rybicki), „Jesień w koszu dary niesie” (Gabrysia 
Walasek, Amelka Pszczoła), „Ilustracja do polskiej legendy” (Gabrysia Walasek, Maciej 
Wawer, Amelia Pszczoła, Julka Lisowska), „Mikołajkowy konkurs plastyczny” (Gabrysia 
Walasek, Amelka Pszczoła, Amelka Bernat), „Mój własny anioł” (Malwina Matysiak, 
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Hania Miazga), „Podróże po Polsce” (Julka Chadaj, Amelka Bernat, Iza Rybak, Kacper 
Ciuba), „Baśnie i legendy wędrują po Polsce” (Klaudia Kowalik, Maja Błachnio, Maciek 
Wawer, Amelka Pszczoła, Julka Lisowska), „Polska moja ojczyzna” (Marysia Przybyś, 
Malwina Matysiak, Gabrysia Walasek), „Bal na wiosennej łące” (Natalka Fidler), „Pani 
Wiosna” (Ala Grzesiak, Wojtek Ciećko, Natalka Fidler, Natalka Szlendak, Jurek 
Pawłowski Rogala), „25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” (Ula Rybak, Julka 
Chadaj, Marysia Przybyś, Oliwka Radziwonka, Malwinka Matysiak, Zuzia Michalska, 
Amelka Bernat, Gabrysia Walasek, Kacper Ciuba, Mateusz Grzęda, Wojtek Rybicki, 
Amelka Pszczoła, Wiktor Kalbarczyk) 

� Przegląd recytatorski „Witaj wiosno”- MDK Puławy- Krystian Wiak, Oliwia Staniak, 
Natalia Fidler 

� XIII- Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych- DCh 
Puławy- „Biedronki”(I miejsce)- małe formy teatralne „Smok Wawelski”, „Zajączki”- 
pieosenka „Płynie Wisła Płynie” (wyróżnienie), Malwina Matysiak- recytacja 

� Mini Festiwal Dziecięcych zespołów ludowych - „Żabki”, „Biedronki”, „Zajączki” 

• Szkoła Podstawowa w Osinach: 

Osiągnięcia sportowe oraz w konkursach przedmiotowych: 
 
 

1. Gminne Indywidualne Rozgrywki Tenisa Stołowego -  w swoich kategoriach wiekowych – 
I miejsce -  Karol Pawłowski , Kamila Różycka  - kl.VI.  II miejsce – Paulina Noworolnik. 
– kl.VI,   I miejsce – Wanda Gorgol  - kl.V,  II miejsce – Aleksandra Węgorek- kl.V,  
Imiejsce- Mateusz Olszak- kl.IV. 

 
2. Międzygminne Indywidualne Rozgrywki Tenisa Stołowego-  w swoich kategoriach 

wiekowych- Kamila Różycka – kl.VI – III miejsce, Karol Pawłowski – kl.VI – IV miejsce, 
Wanda Gorgol- kl.V- I miejsce, Gabriela Jędrusiak- kl.V – II miejsce, Aleksandra 
Węgorek – kl.V – III miejsce, Mateusz Olszak – kl.IV – III miejsce. 

 
3. Powiatowe Indywidualne Zawody Tenisa Stołowego – Kamila Różycka – kl.VI- III 

miejsce. 
 

4. Szkolny Konkurs Historyczny- Marta Stańczyk – kl. V- I miejsce, Karol Pawłowski – 
kl.VI- II miejsce, Adrian Próchniak – kl. V – III miejsce. 

 
5. Gminny Konkurs Recytacji Fragmentów Prozy Henryka Sienkiewicza – Maja Małecka – kl. 

V- III miejsce. 
 

6. Gminny Konkurs ,,Życie i Twórczość Adama Mickiewicza’’ – Milena Kowalik i 
Aleksandra Mrozek – kl. V- wyróżnienie. 

 
7. Turniej Szachowy z okazji 215 rocznicy śmierci Grzegorza Piramowicza pod Patronatem 

Wójta Gminy Kurów w ramach akcji  ,,Szachiści grają dla Polonii 2017’’-  Piotr Kopiński – 
kl. IV– I miejsce. 

 
8. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ilustracja do wybranej bajki Adama Mickiewicza’’- 

Adrianna Gorgol – kl. III. – laureatka. 
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9. Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Szachach Drużynowych- Piotr Kopiński, Mateusz 
Olszak , Julia Wiejak-uczniowie kl. IV, Patryk Węgorek – kl.VI -  III miejsce. 

 
10. Gminne Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego –w swoich kategoriach wiekowych – 

Mateusz Olszak i Maksymilian Nowacki – kl.IV – I miejsce, Gabriela Jędrusiak i Wanda 
Gorgol – kl.V – II miejsce, Karol Pawłowski i Patryk Węgorek – kl.VI – IImiejsce, 
Bartosz Nowacki – kl.VI i Adam Sekuła – kl.V– III miejsce. 

 
11. Międzygminne Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego – w swoich kategoriach 

wiekowych – Mateusz Olszak i Maksymilian Nowacki – kl.IV – I miejsce, Gabriela 
Jędrusiak, Wanda Gorgol i Aleksandra Mrozek – kl.V – I miejsce, Karol Pawłowski, Patryk 
Węgorek i Bartosz Nowacki – kl.VI – II miejsce. 

 
12. I etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,, Liga Zadaniowa’’ – Karol Pawłowski – 

kl.VI – I miejsce. 
 

13. Drużynowe zawody lekkoatletyczne „ Lekkoatletyczne czwartki” zorganizowane przez 
sekcję lekkoatletyczną K.S. Wisły Puławy - Drużynowo uczniowie naszej szkoły zajęli I 

miejsce. 
 

14. 26 stycznia 2017r. – Zawody Szachowe ,,Ferie 2017’’ w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Końskowoli –Piotr Kopiński – kl.IV- I miejsce 

 
15. 1 luty 2017r. – Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym – 

Wanda Gorgol , Gabriela Jędrusiak – kl.V. – III miejsce, Mateusz Olszak i Maksymilian 
Nowacki – kl.II – II miejsce 

 
16. 11 luty 2017r. – VIII Zimowy Turniej Szachowy dla Dzieci – Piotr Kopiński – kl.IV – V 

miejsce w kategorii do lat 13, został też najlepszym zawodnikiem Szkoły Podstawowej w 
Osinach 

 
17. 20 luty 2017r. – Latin Show formacja 12-15 – Krajowe Mistrzostwa IDO Tańce Par – 

Witalij Zahorodnyj – kl.VI. – II miejsce 
 

18. Szkolny Konkurs Historyczny- Marta Stańczyk – kl.V- I miejsce, Karol Pawłowski – kl.VI- 
II miejsce, Adrian Próchniak – kl.V – III miejsce. 

 
19. Gminny Konkurs Recytacji Fragmentów Prozy Henryka Sienkiewicza – Maja Małecka – 

kl.V- III miejsce. 
 

20. Gminny Konkurs ,,Życie i Twórczość Adama Mickiewicza’’ – Milena Kowalik i 
Aleksandra Mrozek – kl.V.- wyróżnienie. 

 
21. Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego „English Spelling Test”Adam Sekuła– II miejsce. 

 
22. XIII Puławskim Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych 

„WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!”- udział trzech uczennic. 
 

23. Turniej Szachowy z okazji 215 rocznicy śmierci Grzegorza Piramowicza pod Patronatem 
Wójta Gminy Kurów w ramach akcji  ,,Szachiści grają dla Polonii 2017’’-  Piotr Kopiński – 
kl.IV– I miejsce. 
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24. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ilustracja do wybranej bajki Adama Mickiewicza’’-Adrianna 
Gorgol – kl.III. – laureatka. 

 
25. Gminne Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego –w swoich kategoriach wiekowych –

Mateusz Olszak i Maksymilian Nowacki – kl.IV – I miejsce, Gabriela Jędrusiak i Wanda 
Gorgol – kl.V – II miejsce, Karol Pawłowski i Patryk Węgorek – kl.VI – IImiejsce, 
Bartosz Nowacki – kl.VI i Adam Sekuła – kl.V– III miejsce. 

 
26. Międzygminne Drużynowe Zawody Tenisa Stołowego – w swoich kategoriach 

wiekowych– Mateusz Olszak i Maksymilian Nowacki – kl.IV – I miejsce, Gabriela 
Jędrusiak, Wanda Gorgol i Aleksandra Mrozek – kl.V – I miejsce, Karol Pawłowski, Patryk 
Węgorek i Bartosz Nowacki – kl.VI – II miejsce. 

 

• Szkoła Podstawowa w Skrudkach: 

Osiągnięcia uczniów:  
 
Klasa I: 
 

� Gminny Konkurs Plastyczny „Ilustracja do wybranej baśni Henryka 
Sienkiewicza” -Magdalena Frel - wyróżnienie, 

� Szkolny Konkurs Stroików Bożonarodzeniowych - Julia Strumnik - III miejsce, 
� „Drzewko za butelkę”, - I miejsce w szkole, 
� Gminny konkurs plastyczny „Poezja Ks. Jana Twardowskiego - Patrycja Jońska - 

II miejsce,  
� Gminny konkurs plastyczny „Biedronka, ważka w poezji Ks. Jana 

Twardowskiego”- Patrycja Jońska - III miejsce, 
� konkurs plastyczny „Jak pies z kotem”. - Katarzyna Walasek- nagroda główna 
� konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy - Paulina Drózd - I miejsce,  
� konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy - Patrycja Jońska - II miejsce, 
� konkurs „Poezji ekologicznej”- Paulina Drózd -  III miejsce, 
� konkursie pięknego czytania „Bajek” Henryka Sienkiewicza – Paulina Drózd - III 

miejsce, 
� uczniowie z klas I,II i III tańczący w zespole „Koraliki”, brali udział w Gminnym    
� Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Ludowych, 
� udział uczniów klas I,II i III w Mistrzostwach Szachowych w Warszawie dla szkół      
� uczestniczących w programie „Szachy w szkole”. 

 
Klasa II: 
 

� konkurs recytatorski „Poezji ekologicznej”- Julita Łuka  -2 miejsce, 
� „Drzewko za butelkę”, - 2 miejsce w szkole, 
� Mistrzostwa Szkoły w szachach- Stanisław Kopka III miejsce, 
� Turniej piłkarski o Puchar Tymbarku - eliminacje gminne w Żyrzynie - I miejsce, 
� Turniej piłkarski o Puchar Tymbarku - eliminacje powiatowe w Puławach - III miejsce. 
� udział uczniów w Wojewódzkim Zimowym Turnieju Szachowym w Szkole Podstawowej 

w    Osinach 
 
Klasa III 
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� Konkurs Recytatorski Poezji Ekologicznej- Nadia Lengier - I miejsce w kategorii klas III-
VI- Konkurs Czytania Baśni Henryka Sienkiewicza - Kuba Kalbarczyk I miejsce w 
szkole 

� Konkurs Recytatorski utworów Ks. Jana Twardowskiego w Osinach - Natalia Kozak - III    
�   miejsce w Gminie Żyrzyn, 
� Mistrzostwa Szkoły w warcabach - Jakub Olszak – I miejsce w kategorii klas  I – III, 
� udział uczniów w Gminnym Turnieju Warcabowym w Żyrzynie, 
� Szkolny Konkurs Ozdób Wielkanocnych - Kuba Kalbarczyk - I miejsce,  
� Bartosz Szymanek – II miejsce, 
� Gminny Konkurs Ortograficzny - Jakub Olszak - III miejsce, 
� wykonanie przez uczniów prac plastycznych na szkolny konkurs „Projekt ogródka   

szkolnego”, 
� wykonanie przez uczniów plakatu i zakładek na ogólnopolski konkurs plastyczny „Soki i  

Musy,”  
� udział uczniów w gminnym konkursie plastycznym „Ilustracja do bajki Henryka 

Sienkiewicza”. 
 
Klasa – IV  
 

� Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu św. Brata Alberta Patrona Puław - Natalia Kot - 
wyróżnienie  

� Międzygminne Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych -          
II miejsce - Natalia Kot, Kinga Kamola, Martyna Szlendak,  

� Indywidualne Międzygminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - IV miejsce Kinga 
Kamola, V miejsce Dominik Walasek w kategorii uczniów z klas V i VI . 

� Konkurs Gminny o życiu i twórczości Adama Mickiewicza - Natalia Kot – wyróżnienie,  
Gminny Konkurs Recytacji prozy Henryka Sienkiewicza - Kinga Kamola - III miejsce, 

� Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w tenisie stołowym dziewcząt klas IV - Kinga 
Kamola, Natalia Kot - IV miejsce, 

�  Zimowy Wojewódzki Turniej Szachowy w Osinach - udział Maciej Kot.  
� Gminny Turniej Warcabowy w Żyrzynie - udział Jakub Freliga. 

Klasa V  
 

� Gminny Konkurs Języka Angielskiego ”Spelling Test” w Żyrzynie -  Julia Gałuszewska - 
I miejsce, Magdalena Lędas - III miejsce,  

� Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Prawie , etap szkolny w Skrudkach - wzięło udział 
pięcioro uczniów: Julia Gałuszewska, Karolina Głuch, Arkadiusz Szaruga, Aleksandra 
Wawer i Natalia Janiszek, 

� Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Prawie , etap okręgowy w Lublinie - Natalia Janiszek, 
� Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Ekologicznej- Magdalena Lędas  -  III miejsce,  
� Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości  Adama Mickiewicza - Magdalena Lędas, 

Karolina Głuch, Maja Pawlik, Gabriela Kozak  - udział.  
 
Klasa VI  
 

� Gminne Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych -  Natalia 
Pawłowska, Magdalena Rogala oraz Julia Szlendak – udział, 

� Międzygminne Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych - 
Magdalena Rogala, Julia Szlendak – udział, 

� Gminny Konkurs Recytacji Prozy Henryka Sienkiewicza - Julia Olszak - udział, 
�  XV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu św. Brata Alberta „Trzeba być Dobrym jak 

Chleb” - Julia Szlendak – udział, 
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� Międzygminne Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych -  
Magdalena Rogala i Natalia Pawłowska zajęły II miejsce w kategorii dziewcząt starszych 
klas V- VI-tych,  

� Konkurs na Stroik Świąteczny - Michał Henrykowski - II miejsce,  
� Gminny Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa”- Krzysztof Kowalewski – udział, 
� Gminny Konkurs Wiedzy Prewencyjnej: Natalia Kot, Martyna Frel, Natalia Janiszek, 

Aleksandra Wawer, Magdalena Rogala oraz Bartłomiej Freliga - II miejsce. 
� Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie – etap szkolny - Michał Henrykowski, Krzysztof 

Kowalewski, Magdalena Rogala i Julia Szlendak, 
� Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie – etap okręgowy w Lublinie - Michał 

Henrykowski, Krzysztof Kowalewski, 
� Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie – etap centralny w Warszawie - Michał 

Henrykowski uzyskał tytuł finalisty, 
� Mistrzostwach Gminy w Warcabach - Krzysztof Kowalewski - II miejsce, Patryk 

Adamski – udział, 
� Zimowy Wojewódzki Turniej Szachowy w Szkole Podstawowej w Osinach - udział 

Krzysztof Kowalewski, Patryk Adamski, Julia Majcher i Julia Olszak. 
 

 

• Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:  

 
I i II półrocze 2016/2017 

 
Osiągnięcia dydaktyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
przygotowującego 

XX Ogólnopolski i 
XXXIV Wojewódzki 
Przegląd Dziecięcej i 
Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej 
,,Lipa 2016” 

ogólnopolski Laureat – Karolina Wiśniewska – 
absolwentka  

Aurela Niedbała 

Ogólnopolski Konkurs 
,,Jestem Smart” II 
edycja 

ogólnopolski Dyplom dla drużyny: Natalia Stalęga, 
Milena Olszak, Zuzanna Wawer kl. VI 
a 

Beata Kubak 

Dyplomy Oliwia Chabros, Weronika 
Pruchniak, Wiktoria Pszczoła, Kacper 
Wąsik kl. II c 

Maryla Raczyńska 

XI Międzynarodowy 
Konkurs Bóbr - 
Benjamin  

ogólnopolski Dyplomy Mikołaj Błachnio, Michał 
Cieloch, Wiktoria Kuba, Julia Pszczoła, 
Małgorzata Wiejak, Natalia Stalęga kl. 
VI a 
 
Hanna Kopeć, Kacper Olszak, Oliwia 
Trybuła kl. V a 

Beata Kubak 

Szymon Grobel, Natalia Matras, 
Wojciech Rułka, Michał Wawer kl. V b 

Maryla Raczyńska 

XIII Przegląd Poezji i 
Pieśni 

powiatowy I miejsce Jagoda Kędziora  kl. I a  
wyróżnienie Zuzanna Kozak kl. I a 

Agnieszka Gałek 
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Niepodległościowej 
,,Żeby  Polska była 
Polską” 

Laureat Maciej Rułka kl. II a 
wyróżnienie Mateusz Drapała kl. II a 

Alicja Adamczyk 

wyróżnienie Natalia Woźniak kl. II b 
wyróżnienie Dagmara Bator kl. II b 

Krystyna Barańska 

wyróżnienie Paweł Wawer kl. III a Jolanta Kukier 

Laureat Natalia Golcc kl. V b Aurela Niedbała 

Powiatowy Konkurs 
Literacki „O szczęściu” 

powiatowy nagroda Karolina Boncik  kl. V b   Aurela Niedbała 

Gminny Konkurs 
Recytatorski Fragmentów 
Prozy Henryka 
Sienkiewicza w 
Skrudkach 

gminny I miejsce Angelika Cybula kl. V a 
II miejsce Maja Rybak kl. V a 

Anna Stolarska 

wyróżnienie Lena Dobosz kl. V b Aurela Niedbała 

Gminny Konkurs ,,Życie i 
twórczość Adama 
Mickiewicza” 

gminny I miejsce Oliwia Trybuła kl. V a 
II miejsce Marcjanna Kuta kl. IV b 
III miejsce Wojciech Szymanek kl. IV b 

Anna Stolarska 

Gminny Konkurs 
Matematyczny ,,Liga 
zadaniowa” I etap 

gminny II miejsce Wiktoria Kuba 
III miejsce Bartłomiej Rułka kl. VI a 

Beata Kubak 

Konkurs wiedzy o 
wpływie środków 
uzależniających na 
organizm człowieka 

szkolny Nagroda: Dagmara Walaszek kl.Va Marzena Furtak 
Wioletta Mączka 

 

Osiągnięcia sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i 
nazwisko 

nauczyciela 
przygotowują

cego 
Mistrzostwa Powiatu w 
Indywidualnym Tenisie 
Stołowym 

powiat IV miejsce Michał Kułaga kl. IV a 
V miejsce Mateusz Olszak kl. V b 
V miejsce Kamila Wiśniewska kl. IV a 
VI miejsce Dagmara Walaszek kl. V a 

Marlena Maciąg 

Mistrzostwa 
Międzygminne  w 
Indywidualnym Tenisie 
Stołowym 

międzygminny II miejsce Aleks Szwed kl. IV b 
IV miejsce Jakub Wawer kl. IV b 
 

Marlena Maciąg 

Mistrzostwa Gminy w 
Indywidualnym Tenisie 
Stołowym 

gminny III miejsce Szymon Grobel kl. V b 
IV miejsce Wojciech Rułka kl. V b 
 

Marlena Maciąg 

Mistrzostwa 
Międzygminne w 
drużynowym tenisie 
stołowym 

międzygminny I miejsce drużyna dziewcząt: Dagmara 
Walaszek, Karolina Boncik, I miejsce 
drużyna chłopców: Mateusz Olszak, 
Szymon Grobel, Wojciech Rułka kl. V b 
II miejsce drużyna chłopców: Michał 
Kułaga, Michał Saran kl. IV a 

Marlena Maciąg 
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Mistrzostwa Gminne w 
drużynowym tenisie 
stołowym 

gminny III miejsce drużyna dziewcząt: Kamila 
Wiśniewska, Antonina Żuraw kl. IV a 
III miejsce drużyna dziewcząt: 
Małgorzata Wiejak, Magdalena 
Sobczyńska kl. VI a 
III miejsce drużyna chłopców: Aleks 
Szwed, Jakub Wawer, Bartosz Maciak 
kl. IV b 

Marlena Maciąg 

 
 

Konkursy dydaktyczne/przedmiotowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
przygotowującego 

XXXII 
Międzynarodowy 
Konkurs Literackiej 
Twórczości Dzieci i 
Młodzieży im. Wandy 
Chotomskiej  

Międzynarodowy 

Karolina Boncik kl. V b –  
wyróżnienie 
Szymon Rybicki kl. IV a – 
wyróżnienie  
 

p. Aurela Niedbała 

Międzynarodowy 
Konkurs ,,Kangur 
matematyczny” 

Międzynarodowy 

Dagmara Bator kl. II b- 
wyróżnienie 
Mikołaj Łyszcz kl. II b- 
wyróżnienie 

p. Krystyna Barańska 

Mikołaj Kuflewski kl. III b- 
wyróżnienie 

p. Joanna Jankowska 

Natalia Matras kl. V b- 
wyróżnienie 

p. Urszula Krawczak 

Olimpusek – olimpiada 
z języka angielskiego 
dla klas I-III  

Ogólnopolski 

Tymoteusz Grobel kl. III b 
Mikołaj Kuflewski kl. III b 
Piotr Szaniawski kl. III b 

p. Agnieszka Zając 

Amelia Zając kl. III a 
Gabriela Miazga kl. III a 
Patryk Kuba kl. III a 
Mateusz Olszak kl. V b 

p. Zbigniew Bielak 

Olimpusek – olimpiada 
z przyrody  

Ogólnopolski 
Bartosz Maciak kl. IV b – 
laureat 

p. Wioletta Mączka 

Wojewódzki Konkurs 
Informatyczny ,,Mistrz 
Komputera” 

Wojewódzki  
Udział w II etapie: 
Zuzanna Wawer kl. VI a 
Małgorzata Wiejak kl. VI b 

p. Beata Kubak  

Powiatowy konkurs 
literacki „Mój świat – 
nad Wisłą”: 

Powiatowy 
Mikołaj Wałach kl. V b – III 
miejsce 

p. Aurela Niedbała 

XIV Powiatowy 
Konkurs Recytatorski 
,,Ojczyzna słowem 
malowana” 

Powiatowy 
Szymon Wiejak kl. II b – 
wyróżnienie 

p. Krystyna Barańska  
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XV Międzypowiatowy 
Konkurs Recytatorski 
Poezji i Prozy o 
Tematyce Wiejskiej 

Międzypowiatowy 
Natalia Golcc kl. V b – 
wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

XXXVI Mały Konkurs 
Recytatorski 

Powiatowy Maciej Rułka kl. II a – laureat p. Alicja Adamczyk 

Powiatowy konkurs 
wiedzy prewencyjnej 
,,Jestem Bezpieczny” 

Powiatowy 

Drużyna w składzie: 
Szymon Sykut kl. IV a 
Jakub Wawer kl. IV b 
Oliwia Trybuła kl. V a 
Kacper Kozak kl. V b 
Natalia Stalęga kl. VI a 
Kamila Korpysa kl. VI a 
Zdobyła I miejsce w 
rozgrywkach gminnych i IV 
miejsce na szczeblu 
powiatowym 

p. Marzena Furtak 

Gminny Konkurs 
Matematyczny ,,Liga 
zadaniowa” 

Gminny 

Natalia Stalęga kl. VI a – III 
miejsce 
Julia Pszczoła kl. VI a – III 
miejsce 

p. Beata Kubak 

Gminny konkurs z 
języka angielskiego 
,,Spelling test” 

Gminny 

Mikołaj Kuflewski kl. III b – IV 
miejsce  
Tymoteusz Grobel kl. III b – IV 
miejsce 
Piotr Szaniawski kl. III b – IV 
miejsce 
Wiktor Strug kl. IV a – IV 
miejsce 

p. Agnieszka Zając 

Konkurs ortograficzny 
,,Mistrz ortografii 
Gminy Żyrzyn” 

Gminny 

Piotr Szaniawski kl. III b – I 
miejsce 
Amelia Staniak kl. III b – II 
miejsce 

p. Joanna Jankowska 

Gminny konkurs 
recytatorski ,,Poezja ks. 
Jana Twardowskiego’ 
w Osinach 

Gminny 

Mateusz Drapała kl. II a – I 
miejsce 

p. Alicja Adamczyk 

Jagoda Kędziora kl. I a – II 
miejsce 

p. Agnieszka Gałek 

W kategorii klas IV-VI: 
Angelika Cybula kl. V a – I 
miejsce 
Wojciech Szymanek kl. IV b – 
II miejsce 

p. Anna Stolarska 

Szymon Sykut  kl. IV a – III 
miejsce 
Natalia Matras  kl. V b – 
wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

Konkurs na prezentację 
multimedialną ,,Lepszy 
Internet zależy od Ciebie” 

Szkolny 

Mateusz Olszak kl. V b – I 
miejsce 
Adrianna Mikos kl. V b – II 
miejsce 
Aleksandra Mizak kl. V a – III 
miejsce 

p. Maryla Raczyńska 
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Konkurs wiedzy o 
Bezpiecznym Internecie 
dla klas IV 

Szkolny 

Bartosz Maciak kl. IV b – I 
miejsce 
Nikola Sereda, Wojciech 
Szymanek  kl. IV b – II miejsce 
Aleks Szwed, Jakub Wawer, 
Antoni Urbański kl. IV b – III 
miejsce 

p. Maryla Raczyńska 

Małgorzata Mańko kl. IV a – III 
miejsce 

p. Beata Kubak 

Szkolny mistrz 
czytelnictwa 

Szkolny 

W kategorii klas IV drużyna: 
Marcjanna Kuta, Jakub Wawer, 
Bartosz Maciak kl. IV b – I 
miejsce 
W kategorii klas V drużyna: 
Angelika Cybula, Maja rybak, 
Jakub Jędrzejczak kl. V a – I 
miejsce 

p. Anna Stolarska  

Szkolny konkurs 
czytelniczy - ,,Słodkie 
bajki poczytajki” 

Szkolny 

Magda Kuta kl. II a p. Alicja Adamczyk 

Antoni Olszak kl. III a 
Bartosz Bernat kl. III a  

p. Jolanta Kukier 

 
 

Konkursy sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
przygotowującego  

Mistrzostwa Powiatu w 
drużynowym tenisie 
stołowym 

Powiatowy 

Drużyna: 
Dagmara Walaszek kl. V a  
Karolina Boncik kl. V b – III miejsce  
Drużyna: 
Mateusz Olszak, Wojciech Rułka, 
Szymon Grobek kl. V b – III miejsce 

p. Marlena Maciąg 

Mistrzostwa Gminy w 
mini piłce nożnej 

Gminny 

Drużyna: 
Maria Michalska kl. V a 
Dagmara Walaszek kl. V a 
Karolina Ziarek kl. V a 
Kamila Wiśniewska kl. IV a 
Amelia Rybicka kl. V a 
Alicja Niski kl. IV a  
Eliza Feldman kl. V a – I miejsce 

p. Marlena Maciąg 

Drużyna: 
Mikołaj Błachnio kl. VI a 
Mateusz Olszak kl. V b 
Wojciech Rułka kl. V b 
Szymon Grobel kl. V b 
Kacper Kozak kl. V b 
Dawid Molenda kl. IV a 
Marcin Kaźmierczak kl. IV a 
Michał Krawczak kl. VI a 
Michał Kułaga kl. IV a 

p. Marlena Maciąg 

IV Gminny Turniej 
Warcabowy 

Gminny 
Kacper Korpysa kl. III b – II miejsce 
Mikołaj Kuflewski kl. III b – III 
miejsce 

p. Joanna Jankowska 
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• Gimnazjum w Żyrzynie: 

Osiągnięcia szkolne, międzyszkolne, międzygminne 1i II semestr 2016/17 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

   1 Międzygminny turniej tenisa 
stołowego  

26.10.16 II msc – Mariusz Stalęga 
IV msc – Krystian Grobel 

M.  Pokora 
I. Kozłowska 

2 Mikołajkowy Turniej Siatkówki 
Dziewcząt – I miejsce 

14.12.16 Wiktoria Kokowicz, Julia Kamola, 
Aleksandra Wawer, Magdalena Kłak, 
Dominika Przewłoka, Oliwia 
Molenda, Weronika Wąsik, 
Katarzyna Wawer, Weronika Gałek, 
Anna Kwit 

M. Pokora 

 
3 

II miejsce w konkursie Wiedzy o 
Irlandii i Św. Patryku 

17.03.03 Patrycja Goluch 3C I. Saran 

 
4 

IV miejsce w konkursie Wiedzy o 
Irlandii i Św. Patryku 

17.03.03 Weronika Matysiak 3C I. Saran 

 
5 

V miejsce w konkursie Wiedzy o 
Irlandii i Św. Patryku 

17.03.03 Kamil Wereszczyński 3A M. Głowacka 

 

 

Osiągnięcia powiatowe 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 Konkurs recytatorski z okazji XVI 
Dni Papieskich „Uwielbiaj duszo 
moja Pana”. 

7.X. 2016 I miejsce Maciej Kołodziejek 
II miejsce Weronika Gałek 
Katarzyna Wawer 
Bartosz Kukier 
Izabella Furtak 

E. Mizińska 

                                                       

Osiągnięcia powiatowe 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 Konkurs fryzjerski „Wiosna, wiosna, 
wiosna, ach to ty” organizowany 
przez Zespół Szkół nr 1 w Puławach 

21.03.2017 Martyna Mitura IIc  – I miejsce 
Justyna Kozak IIIb – II miejsce 
Dorota Pataj IIb - wyróżnienie 

Jolanta 
Prończuk 

2 VI edycja profilaktycznego konkursu 
powiatowego „Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny” 

6.04.2017 Aleksandra Jedrzejczak IIIb – II 
miejsce w kategorii test wiedzy 
Marzena Walencik – I miejsce w 
kategorii plakat 

Jolanta 
Prończuk 
Elżbieta 
Kałkowska 

3 III miejsce w drużynowych 
powiatowych zawodach 
lekkoatletycznych chłopców w 
Puławach 

16.05.2017 1.Rybak Paweł 
2. Jaremek Radosław 
3. Dudek Rafał 
4.Pruchniak Krystian 
5. Urbański Mikołaj 

Iwona 
Kozłowska , 
Monika Pokora , 
Tomasz 
Bielawski 
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6. Ciećko Daniel 
7.  Wawer Mateusz 
8. Wójcik Michał 
9. Wereszczyński Kamil 
10. Kuty Szymon 
11. Szlendak Dawid 
12. Mikos Adrian 
13. Pękala Dominik 

4 Indywidualne zawody powiatowe w 
lekkoatletyce w Puławach 

06.06.2017 Cybula Wiktoria – I miejsce 600m 
Biernat Aleksandra – III miejsce skok 
w dal 
Staniak Weronika – II miejsce 300m 
Szlendak Dawid – I miejsce pchnięcie 
kulą 
Trybuła Mateusz – I miejsce w rzucie 
oszczepem 
Ciećko Daniel – I miejsce 300m 
Mikos Adrian – II miejsce w rzucie 
oszczepem 
Wawer Mateusz – II miejsce w skoku 
w dal 
Szaruga Mikołaj – III miejsce 
pchnięcie kulą 
I miejsce sztafeta 4x100 ( Szlendak 
Dawid, Grobel Krystian , Rybak Paweł 
, Ciećko Daniel ) 

Iwona 
Kozłowska , 
Monika Pokora , 
Tomasz 
Bielawski 

 

Osiągnięcia wojewódzkie 

 Opis osiągnięć   Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 VI Wojewódzki Konkurs 
Antytytoniowy „Nikotynie NIE” 
III miejsce w kategorii plakat 
I miejsce w kategorii wiersz 

17.11.2016 lga Goluch IIIa 
Julia Kamola I c 

E.Kałkowska 
J.Prończuk 
Iwona 
Szulikowska-
Tomaszewska 

 

Osiągnięcia wojewódzkie  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 XII edycja Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy Jana 
Pawła II „ Kimże jest On? 
Niewypowiedziany ..”  

3 kwietnia 
2017r. 

Weronika Gałek kl. IIa( I miejsce); 
Bartosz Kukier kl. IIa ( II miejsce) 
Martyna Mitura kl. IIc (III miejsce) 
Emilia Miazga kl. IIa ( Wyróżnienie) 

B. Matyjanka 
B. Matyjanka 
B. Madoń 
B. Madoń 

2 Konkurs plastyczny „Inspiracja 
twórczością Jana Pawła II”. 

3 kwietnia 
2017 r. 

Natalia Wnuk kl. IIIa (II miejsce);  
Olga Ziarek kl. IIIb (II miejsce); 
Kinga Pyszczak kl. IIIa  (III miejsce) 

E. Mizińska 

 

 Osiągnięcia ogólnopolskie 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 
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1 Ogólnopolska Olimpiada Języka 
Angielskiego dla Gimnazjalistów 

15 XI 2016 Wereszczyński Kamil 34 
Gałek Weronika 33 
Wawer Kacper 33 
Polak Radosław 32 
Gogacz Sandra Zofia 28 
Wawer Mateusz 28 
Fiborek Julia 26 
Kukier Bartosz Szczepan 26 
Barszcz Jakub 25 
Ryszko Piotr Dawid 25 
Chabros Kacper 22 
Staniak Weronika 22 
Furtak Izabella 21 
Kopeć Radosław 20 
Kozak Tomasz 18 

 I. Saran, M. 
Głowacka 

 

 

Osiągnięcia ogólnopolskie  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 Orła czytelniczego oraz tytuł 
FINALISTY za wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie 
czytelniczym „Kreator” 

10. 01. 2017r. Weronika Wąsik – wyróżnienie 
 (47pk /5 
 pkt)) 

Iwona 
Szulikowska - 
Tomaszewska 

2 Orła literackiego oraz tytuł 
FINALISTY za wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie literackim 
„POLONUS” 

12. 01. 2017r.  Aleksander Komar – wyróżnienie  
(44 pkt/50pkt) 

Iwona 
Szulikowska - 
Tomaszewska 

3 Orła literackiego oraz tytuł 
FINALISTY za wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie literackim 
„POLONUS” 

12. 01. 2017r.  Weronika Wąsik – wyróżnienie  
(43 pkt/50pkt) 

Iwona 
Szulikowska - 
Tomaszewska 

4 Ogólnopolski konkurs matematyczny 
,, Olimpus” 

marzec IA 
Mikołaj Urbański – dyplom Laureata 
218p/204(12 miejsce na 1064 uczest.) 
Dyplom uznania: 
Paweł Rybak – 190/240 (26 miejsce) 
Julia Kawka -186/240(28 miejsce) 
Paweł Szymanek – 184/240(29 miejsce) 
Oliwia Molenda- 172/240(35 miejsce) 
Maciej Lędas – 168/240(37 miejsce) 
Jan Gębal- 166/204( 38 miejsce) 
IIc 
Anna Grad – 162/240(40 miejsce na 
930 uczestników) 

Rułka Justyna 

5 Ogólnopolska Akademia- Konkurs 
Wiedzy o Prawie 

Maj Julia Kawka klasa IA- Dyplom 
uczestnictwa w finale konkursu 

Anna Grzęda 

6 Ogólnopolski konkurs 
biologiczny,, Olimpus” 

marzec Klasa I na 222 uczestników, maks. 
Liczba punktów 192. 
IA 
Szymanek Paweł 176-dyplom laureata. 
Klasa II na 335 uczestników, maks. 
Liczba punktów 226 

Ewa Skawińska 
- Baj 
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Miazga Emilia 168 – dyplom uznania, 
Freliga Natalia 156 – dyplom uznania, 
Adasik Julia 152 – dyplom uznania, 
Szlendak Rafał 126 – dyplom uznania. 
Klasa III na 431 uczestników maks. 
Liczba punktów 228 
Goluch Olga 164 – dyplom uznania, 
Osiak Wojciech 160 – dyplom uznania, 
Kołodziejek Maciej 158 – dyplom 
uznania, 
 Jurecka Kinga 138 – dyplom uznania, 
Wawer Mateusz 138 – dyplom uznania. 

 Ogólnopolski konkurs chemiczny 
,,Olimpus” 

marzec Klasa I na 438 uczestników maks. 
Liczba punktów 214 
Klasa I 
Szwed Kacper 122-dyplom uznania, 
Okonowski Florian 118 – dyplom 
uznania, 
Klasa II na 512 uczestników maks. 
Liczba punktów 232 
Klasa II 
 Struziak Sylwia 124 – dyplom uznania 
Klasa III na 619 uczestników maks. 
Liczba punktów 238 
Osiak Wojciech 116 – dyplom uznania, 
Grobel Paweł 104 – dyplom uznania. 

Ewa Skawińska 
– Baj, 
 

 Ogólnopolski konkurs 
matematyczny ,, Olimpus” 

marzec Piotr Szaruga – miejsce 33 
Aleksandra Sumorek – 40 
Anna Grad – 40 
Bartosz Kukier – 42 
Adrian Wasiak – 43 
Jakub Nowacki – 43 
Marcin Walaszek – 50 
Patryk Cybula – 51 
Weronika Gałek -52 
Jakub Pietrasiak – 53 
Kacper Chabros – 56 
Katarzyna Wawer – 57 
Rafał Szlendak – 58 
Matematyka klasy III  max.876 
uczest. 
Krystian Pawlik – miejsce 44 
Kamil Wereszczyński – 45 
Mateusz Wawer – 47 
Maciej Kołodziejek – 52 
Olga Goluch – 52 
Aleksander Biber – 56 
Jakub Olszak – 57 

Katarzyna 
Jóźwiak 

 Ogólnopolski konkurs chemiczny ,, 
Olimpus” 

marzec Chemia klasy I   max. 438 
uczestników  
Paweł Szymanek – miejsce 22  
Julka Kawka – 32 
Aleksander Komar – 36 
Mikołaj Urbański – 39 
Gabriela Kozak – 42 
Oskar Grzelak – 42 

Katarzyna 
Jóźwiak 
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Maciej Wawer – 43 
Jan Gębal – 44 
Paweł Rybak – 45 
Katarzyna Kopeć – 45 
Oliwia Molenda – 46 
Kacper Szwed – 47 
Florian Okonowski – 49 
Wiktoria Cybula – 51 
Chemia klasy II  max.512 
uczestników 
Kacper Chabros – miejsce 47 
Bartosz Kukier – 49 
Adrian Wasiak – 51 
Emilia Miazga – 52 
Patryk Cybula – 54 
Sylwia Struziak – 55 
Jakub Pietrasiak – 55 
Marcin Walaszek – 56 
Katarzyna Wawer – 57 
Rafał Szlendak – 58 
 
Chemia klasy III  max.619 
uczestników 
Maciej Kołodziejek – miejsce 56 
Aleksander Biber – 58 
Krystian Pawlik – 60 
Olga Goluch – 60 
Kamil Wereszczyński – 61 
Wojciech Osiak – 62 
Michał Wójcik – 65 
Paweł Grobel – 68 
Daniel Ciećko – 70 

 Ogólnopolski konkurs fizyczny ,, 
Olimpus” 

marzec Fizyka klasy I  max.177 uczestników 
Paweł Szymanek – miejsce 9( laureat) 
Mikołaj Urbański – 17 
Julia Kawka – 21 
Wiktoria Cybula – 22 
Oskar Grzelak – 24 
Paweł Rybak – 31 
Kacper Szwed – 38 
Florian Okonowski – 44 
Fizyka klasy II  max.256 uczestników 
Martyna Mitura – miejsce 26 
Kacper Chabros – 30 
Adrian Wasiak – 32 
Patryk Cybula – 36 
Bartosz Kukier – 36 
Marcin Walaszek – 38 
Weronika Gałek – 39 
Jakub Pietrasiak – 39 
Jakub Nowacki – 40 
Mikołaj Szaruga – 40 
Rafał Szlendak – 43 
Piotr Szaruga – 43 
Anastazja Cieloch – 53 
Katarzyna Wawer – 55 

Katarzyna 
Jóźwiak 
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Fizyka klasy III  max.279 
uczestników 
Daniel Ciećko – miejsce 31 
Mateusz Wawer – 31 
Patrycja Goluch – 35 
Kamil Wereszczyński – 38 
Krystian Pawlik – 42 
Michał Wójcik – 45 

  

Osiągnięcia międzynarodowe  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 
przez 

1 Międzynarodowy konkurs z języka 
angielskiego- The Big Challenge 
Contest (w konkursie wzięło udział 
51 uczniów;  30 ucz. klasa 1,  
11klasa 2,  10, klasa 3) 

14.04.2017 Klasa 1 na 2249 uczestników (Paweł 
Rybak- szkoła- miejsce 1, 
województwo – 8, kraj -336, Jakub 
Szlendak – szkoła-2, woj.-13, kraj-523, 
Mikołaj Urbański-szkoła- 3,  woj.-14, 
kraj -589, Wiktoria Golcc-szkoła-4, 
woj.-17, kraj-683, Wiktoria Cybula-
szkoła-5, woj.-18, kraj-725) 
Klasa 2 na 2080 uczestników 
(Weronika Gałek-szkoła-1, woj.-15, 
kraj-677, Kacper Chabros-szkoła-2, 
woj.-18, kraj-771, Bartosz Kukier-
szkoła-3, woj.-19, kraj-807, Jakub 
Pietrasiak-szkoła-4, woj.-20, kraj-826, 
Emilia Miazga-szkoła-5, woj.-21, kraj-
854) 
Klasa 3   na 1768 uczestników  
Kacper Wawer-szkoła-1, woj.-4,  kraj-
510, Kamil Wereszczyński-szkoła-2, 
woj.-5, kraj-596, Kinga Jurecka-szkoła-
3, woj.-10, kraj-706, Radosław Polak-
szkoła-4, woj.-11, kraj-814, Mateusz 
Wawer-szkoła-5, woj.-12, kraj-826) 

Iwona Saran 
Magdalena 
Głowacka 

 
 
 
 


