
UCHWAŁA NR II/10/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

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

szkolnym 2017/2018. 

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

z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, 

po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

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

2017/2018 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 Rady Gminy Żyrzyn  

Nr II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

 

 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018 
 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018 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 2018r. poz. 994  

z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457  

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 2018r. poz. 967 z 

późn. zm.) 

5) 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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Wstęp 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolny 2017/2018 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 zostało włączone do Szkoły Podstawowej 

w Żyrzynie. 

 

I. Demografia 

Liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 1 

Rok 

urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba 

dzieci 

86 86 63 73 65 78 52 52 67 61 

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 2017/2018 Gmina Żyrzyn była organem prowadzącym dla: 

o jednego Gminnego Przedszkola – wraz z 4 oddziałami przedszkolnymi, tj. Przedszkole im. 

Misia Uszatka w Żyrzynie oraz oddziały zamiejscowe w Borysowie, Kośminie, Osinach 

 i Skrudkach. 

o trzech szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach, 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach oraz Szkoła Podstawowa 

 im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, 

o jednego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie (od 1.09.2018 włączone zostało do szkoły 

Podstawowej 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 212 dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo 

odpowiadała obserwowanemu popytowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Przedszkola 

Wychowanie Przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 roku w naszej gminie było realizowane 

w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz w czterech Oddziałach Zamiejscowych 
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funkcjonujących w Borysowie, Osinach, Skrudkach i Kośminie. 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 2017/2018 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 25 

„Pszczółki” 3 - 4  latki 25 

„Biedronki” 5 - 6  latki 25 

„Zajączki” 5 – 6 latki 26 

„Żabki” 4 – 5 latki 26 

„Sówki” 5 – 6 latki 25 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

Oddziały Zamiejscowe: 

 

Osiny 2,5 – 4 latki 20 

Borysów 2,5 – 4 latki 12 

Kośmin 2,5 – 4 latki 11 

Skrudki 2,5 – 4 latki 17 

Ogółem: 212 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba dzieci zwiększyła się o 7. 

 

 

 

Pracownicy: 

W Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie zatrudnionych było w sumie 19 nauczycieli 

15,5 etatu), w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektor, katecheta, logopeda, 
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psycholog i nauczyciel j. angielskiego. Należy również nadmienić, że jedna nauczycielka 

przebywała na urlopie macierzyńskim. Ponadto przedszkole zatrudniało 14 pracowników 

administracyjno – obsługowych (10,5 etatów). 8 osób zatrudnionych było w pełnym wymiarze 

czasu pracy natomiast 7 w niepełnym. 

Szczegółowe zatrudnienie przedstawia tabela nr 3         

Tabela Nr 3. Szczegółowe zatrudnienie w Przedszkolu w Żyrzynie w roku 

szkolnym 2017/2018 

  

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 

Nauczyciele Administracja  

i obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

1. 

 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

28 34 15,5 19 12,5 15 

 

 

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 w3 budynkach komunalnych.  
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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. Przy wszystkich podstawówkach w Gminie Żyrzyn funkcjonują place 

zabaw oraz boiska szkolne. 

Wszystkie szkoły w Gminie posiadają pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, 

wymagają one jednak wymiany sprzętu informatycznego oraz jego uzupełnienia. Pozyskano na 

ten cel dodatkowe środki finansowe z RPO WL, które pozwolą na zakup potrzebnego 

wyposażenia do wszystkich szkół podstawowych. 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 2017/2018r. 
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 zwiększyła 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 2017/2018. 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w tym: 

0 I II III IV V VI VII 

1. Szkoła 

Podstawowa im. 

Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie 

 

14 

 

 

270 

 

0 36 8 68 46 46 40 26 

2. Szkoła 

Podstawowa im. 

Henryka 

Sienkiewicza w 

Skrudkach 

 

8 

 

 

137 

 

18 16 17 23 18 20 14 11 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks.  Jana 

Twardowskiego 

 

7 

 

 

80 

 

9 11 0 13 12 11 14 10 

  Razem 

29 

487(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

27 63 25 104 76 77 68 47 

W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych w Gminie zwiększyła się o 50 uczniów, co związanie jest również  

z przekształceniem 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołą podstawową. 

Tabela poniżej pokazuje jak przedstawiała się liczba uczniów w latach ubiegłych. 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 6. 
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  Wyszczególnienie Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2015/2016 

Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2016/2017 

Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2017/2018 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w 

Żyrzynie 

269 (+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

235(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

270(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 
2. Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w 

Skrudkach 
135 126 137 

3. Szkoła Podstawowa im. Ks.  

Jana Twardowskiego 
82 76 80 

  Razem 486(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

437(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

487(+1 –zajęcia 

 

Pracownicy: 

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Żyrzyn 

pracowało w sumie 74 nauczycieli, lecz w przeliczeniu na etaty - niecałe 54 oraz  

19 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach 

obrazuje tabela Nr 7 

Tabela Nr 7. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2017/2018 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 

ogółem: 

w tym: 

Nauczyciele Administracja  

i obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa 

w Żyrzynie 
34,66 37 25,16 27 9,5 10 

2. Szkoła Podstawowa 

w Skrudkach 
22,36 32 17,36 27 4,75 5 

3. Szkoła Podstawowa 

w Osinach 
14,91 24 10,91 20 4 4 

 

Razem: 

71,93 93 53,43 74 18,5 19 

 

V. Gimnazjum 
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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 , 

 1 boisko trawiaste, 

 2 boiska do piłki siatkowej. 

Od roku szkolnego 2017/2018 w pracowniach gimnazjum, swoje lekcje mieli również 

uczniowie klas starszych szkoły podstawowej. 

Pracownicy: 

W roku szkolnym 2017/2018 w Żyrzyńskim Gimnazjum pracowało w sumie  19 

nauczycieli oraz  5 osób administracyjno – obsługowych-. Zatrudnienie pracowników obsługi w 

porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległo zmianie. Natomiast pomniejszyło się o nauczycieli, 

którzy zostali oddelegowali do pracy w podstawówkach lub zostali tam zatrudnieni. 

Stan zatrudnienia przedstawia kolejna tabela nr 8 

Tabela Nr 8. Zatrudnienie w Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 

Nauczyciele Administracja  

i obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

1. 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 

 

22,71 

 

 

24 

 

 

17,71 

 

19 

 

5 

 

5 

 

 

 

Uczniowie: 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się liczba dzieci z 168 uczniów do 110. Wynika 

to z Reformy Oświaty i z faktu, iż w we wrześniu 2017 roku nie było naboru do klasy pierwszej 

gimnazjum. 

Liczbę uczniów gimnazjum przedstawia tabela nr 9 

Tabela Nr 9.  Liczba uczniów uczęszczająca do Gimnazjum w Żyrzynie w 

roku szkolnym 2017/2018. 

 Liczba Liczba uczniów w tym klasy: 
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Wyszczególnienie Oddziałów I II III 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 

 

6 

  

 110 

 

 

0 

 

58 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2017/2018, 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
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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 kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430 z 

późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość 

wykorzystania przyznanych kwot na następujące formy doskonalenia zawodowego: 

 

o organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola w postaci 

udziału nauczycieli w szkoleniach wyjazdowych; 

o organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci udziału nauczycieli w 

szkoleniach organizowanych na terenie gminy; 

o szkolenie rad pedagogicznych; 

o opłaty za kształcenie; 

o opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 

o koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach doskonalenia 

zawodowego skierowanych przez dyrektora; 

o 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 32 833,21 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym była to 

kwota większa o 11 609,62 zł.  

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia tabela nr 10 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 10. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach  

2017/2018. 

Wyszczególnienie  Kwota: 

1. Gminne Przedszkole 13 017,98 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 2 069,00 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 5 047,35 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 7 383,78 
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5. Gimnazjum w Żyrzynie  5 315,10 

Razem- nakłady 32 833,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 osiągnięciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wszystkich placówek naszej Gminy 

przedstawione zostały w tabeli nr 11. 
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Tabela Nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2017/2018 

 Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2017/18 % 

ogółu 

2017/18 % ogółu 2017/18 % ogółu 2017/18 % ogółu 2017/18 

Przedszkole 

w Żyrzynie 

1 5,26% 10 52,63% 2 10,53% 6 31,58% 19 

Szkoła 

Podstawowa 

w Osinach 

0 0% 4 20% 2 10% 14 70% 20 

Szkoła 

Podstawowa 

w Skrudkach 

3 11,11% 3 11,11% 11 40,74 10 37,04 27 

Szkoła 

Podstawowa 

w Żyrzynie 

0 0% 0 0% 8 29,63% 19 70,37% 27 

Gimnazjum 

w Żyrzynie 

0 0% 1 5,26% 6 31,58% 12 63,16% 19 

 

Razem 

 

 

4 

 

3,57% 

 

18 

 

16,07% 

 

29 

 

25,89% 

 

61 

 

54,47% 

 

112 

 Ponad połowa nauczycieli naszej Gminy stanowili nauczyciele dyplomowani (ponad 

54%), nauczyciele mianowani to ponad 25% ogółu, ok.16% 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 2017/2018 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 
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przygotowywane są w kuchni przedszkolnej, natomiast Szkoły Podstawowe w Osinach  

i Skrudkach korzystały z posiłków w formie cateringu. 

Tabela Nr 12. Liczba dzieci korzystających z obiadów w 2017/2018r. 

 

Wyszczególnienie  Liczba dzieci 

korzystających z 

obiadów 
1. Szkoła Podstawowa w Osinach 40 

2. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 76 

3. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 180 

4. Gimnazjum w Żyrzynie 54 

Ogółem: 350 

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 

2017/20118r. 

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 2017/2018 z dowożenia 

korzystało średnio w sumie 360 dzieci ze szkół gminnych i przedszkola. 

Tabela Nr 14.Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2017/2018 
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Wyszczególnienie  Liczba dzieci 

dowożonych w roku 

szkolnym 2017/2018 
1. Gminne Przedszkole 34 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 12 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 107 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 136 

5. Gimnazjum w Żyrzynie 67 

Ogółem: 356 

 

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, Kolonia 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 2017/2018 wyniosła 332 166,23. 

  W porównaniu z poprzednim rokiem kwota ta była o wyższa nieco ponad 18 tys. zł., co 

można tłumaczyć wahaniami cen paliwa, eksploatacją używanych samochodów i innymi  

niezbędnymi kosztami. 

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 2017/2018. 

L.p. Nazwa wydatków Kwota 

1. Zapłacone faktury za bilety uczniów dowożonych 136992,00 

2. Zapłacone faktury za paliwo zakupione do szkolnego 

autobusu (gimbus) i busa na potrzeby dowożenia 

uczniów 

40786,42 

3. Zwroty kosztów dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych 

14260,88 

4. Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 93736,00 
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5. Inne opłaty (m.in. przeglądy, ubezpieczenie, badania, 

szkolenia, materiały konserw. i inne) 

9820,00 

6. Opieka podczas dowożenia 36570,93 

RAZEM: 332 166,23 

 

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 

514,00 zł na członka rodziny. 

W  roku szkolnym 2017/2018 stypendium szkolne wypłacone zostało 126 uczniom, w tym: 

o 77 uczniom szkół podstawowych; 

o 16 uczniom gimnazjów; 

o 33 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 

Wypłaty w/w stypendiów realizowane były w Urzędzie Gminy. Łącznie na wypłatę stypendiów 

socjalnych przeznaczono kwotę 60.085,32 zł: 

o Od września do grudnia 2017 roku wypłacono ogółem: 26.850,30 zł - z tego dotacja  

Wojewody Lubelskiego: 21.326,24 zł i środki własne: 5.524,06 zł 

o Od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono kwotę: 33.235,02 zł - z tego dotacja 

Wojewody Lubelskiego:26.588,00 zł i środki własne: 6.647,02 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 2018r. poz. 1457 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 2017/2018 ww. stypendia otrzymało: 
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o w styczniu 2017r. ( za I semestr) –22 naukowych - na ogólną kwotę 2.720,00 zł 

o w czerwcu 2017r. (za II semestr) –41 naukowych, 3 za osiągnięcia sportowe- ogólną na 

kwotę 5.460,00 zł 

Tabela Nr 17. 

 

 

 

 

IX.  Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   

do 31.12.2017 r.  

Tabela Nr 18. 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego 

nauczycie

l 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 

3 0 6 0 0 

Szkoła Podstawowa 

im. H. Sienkiewicza 

w Skrudkach 

4 0 10 0 0 

Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza 

w Żyrzynie 

14 0 22 0 0 

Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w 

Żyrzynie 

1 0 3 0 3 

 

RAZEM 

22 0 41 0 3 
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1. 

Tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

2.294,00 2.361,00 2.681,00 3.149,00 

2. Tytuł zawodowy magistra 

bez przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata 

(inżyniera) z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

2.019,00 2.069,00 2.336,00 2.742,00 

3. Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez 

przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 

języków obcych 

1.782,00 1.825,00 2.050,00 2.397,00 

4. Pozostałe wykształcenie 1.533,00 1.568,00 1.746,00 2.032,00 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  od 

01.09.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nr 19. 

Stopień awansu 

zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnie wynagrodzenie 

od 01.09.2017 r 
2.752,92 3.055,74 3.964,20 5.065,37 

 

 

 Przepisy art. 30a Karty Nauczyciela zobowiązują organy prowadzące szkoły będące 

jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych wydatków na 
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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 2017 rok w Gminie Żyrzyn przedstawiają się następująco: 

o nauczyciel dyplomowany  – 8.620,66 zł 

o nauczyciel mianowany - 7.924,62 zł 

o nauczyciel stażysta – 2 759,68 zł 

Łączna kwota wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2017 wyniosła 

19.304,96 zł. Natomiast nauczyciele kontraktowi osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie. 

Kwota wypłaconego dodatku była mniejsza o kwotę 609,35 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, 

która wynosiła 18 695,61 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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 

rozwoju właściwychpostaw 

(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 



 

22 

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 

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 2018r., podobnie jak w roku ubiegłym, 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. 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie kończący "zreformowaną" podstawówkę przystąpią 

natomiast do sprawdzianu ośmioklasisty.  
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 Gimnazjum 

W kwietniu 2018 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Egzamin podzielony 

jest na trzy części: 

o Humanistyczna; 

o Matematyczno – przyrodnicza, 

o Z zakresu obcego języka nowożytnego. 

Wyniki  egzaminu w żyrzyńskim gimnazjum przedstawiały się następująco: 

 

o Część humanistyczna: 

 

Część  humanistyczna - j. polski  

 

Pkt/osobę 

max. 32p 
% 

Klasa A 

 
24,9 77,8 

Klasa B 

 
22,9 71,5 

Klasa C 

 
22,0 68,8 

Szkoła 

 
23,3 72,7 

Gmina 

 
23,3 72,7 

Powiat 

 
21,6 67,6 

Województwo 

 
22,1 69,1 

 

Gmina j. polski 

pkt % Miejsce 

m. Puławy 22 68  

Baranów 21 66  

Janowiec 22 70 III 
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Kazimierz Dolny 21 64  

Końskowola 21 65  

Kurów 21 65  

Markuszów 19 60  

Nałęczów 23 71 II 

Puławy 21 65  

Wąwolnica 20 64  

Żyrzyn 23 73 I 

 Gimnazjum w Żyrzynie bardzo dobrze wypadło w części humanistycznej egzaminu  

z j. polskiego w porównaniu z innymi szkołami z całego powiatu, co pokazują powyższe tabele. 

 Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:   

 Kacper Chabros – 28p, Anastazja Cieloch – 29p, Patryk Cybula – 31p, Weronika Gałek – 28p, 

Emilia Miazga – 30p, Jakub Nowacki – 29p, Julia Fiborek – 30p, Izabela Furtak – 29p, Martyna Jurecka – 

29p, Julia Kula – 28p, Martyna Mitura – 30p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część  humanistyczna - historia ,wos 

 

Pkt/osobę 

max. 32p 
% 

klasa A 23,9 74,8 

Klasa B 18,6 58,1 

Klasa C 19,1 59,6 

Szkoła 20,5 64,2 

Gmina 20,5 64,2 
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Powiat 18,6 58,0 

Województwo 18,8 58,7 

 

Gmina Wos,  historia 

pkt % Miejsce 

m. Puławy 19 59 III 

Baranów 18 55  

Janowiec 18 56  

Kazimierz Dolny 16 50  

Końskowola 18 55  

Kurów 17 52  

Markuszów 17 53  

Nałęczów 19 60 II 

Puławy 19 59 III 

Wąwolnica 17 53  

Żyrzyn 21 64 I 

                                                                                      

 W części Humanistycznej - historria, wos - Gimnazjum w Żyrzynie, wśród pozostałych 

gimnazjów powiatu puławskiego utrzymało sie na I miejscu. 

 Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:   

 Kacper Chabros – 31p, Weronika Gałek – 27p, Adrian Matraszek – 30p, Emilia Miazga – 30p, 

Jakub Nowacki – 30p. 

 

 

o Część Matematyczno-Przyrodnicza 

 

 

Część – Matematyczno - Przyrodnicza  - matematyka: 
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Wynik osiągnięty z matematyki to 

nadal lepszy od średniej w 

województwie i II  w powiecie. 

 Jeśli chodzi o 

uczniów najwyższy 

wynik uzyskali:  

Kacper Chabros – 27p, Adrian Wasiak – 27p, Martyna Mitura – 25p. 

 

Pkt/osobę 

max. 29p 

 

% 

Klasa A 19,1 65,9 

Klasa B 13,5 46,7 

Klasa C 14,2 48,9 

Szkoła 15,6 53,8 

Gmina 15,6 53,8 

Powiat 15,0 51,9 

Województwo 15,0 51,6 

 

 

matematyka 

pkt % Miejsce 

m .Puławy 16 55 I 

Baranów 15 52 III 

Janowiec 15 52 III 

Kazimierz Dolny 12 42 
 

Końskowola 14 47  

Kurów 13 43  

Markuszów 12 40  

Nałeczów 16 55 I 

Puławy 14 49  

Wąwolnica 13 44  

Żyrzyn 16 54 II 
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Część – Matematyczno - Przyrodnicza  - przedmioty przyrodnicze: 

 

Pkt/osobę 

max. 28p 
% 

Klasa A 19,2 68,7 

Klasa B 14,9 53,4 

Klasa C 15,6 55,9 

Szkoła 16,6 59,3 

Gmina 16,6 59,3 

Powiat 15,6 55,8 

Województwo 15,6 55,9 

 

 

Gmina             przyrodnicze 

 pkt % Miejsce 

m.Puławy 16 58 II 

Baranów 15 53 III 

Janowiec 16 58  

Kazimierz Dolny 13 47  

Końskowola 14 51  

Kurów 14 51  

Markuszów 13 45  

Nałęczów 16 58 II 

Puławy 16 58 II 
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Wąwolnica 13 48  

Żyrzyn 17 60 I 

  

 

 W części matematyczno-przyrodniczej Żyrzyńskie gimnazjum wypadło znakomicie 

 i może pochwalić się pierwszym miejscem z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

w porównaniu z innymi szkołami z terenu powiatu puławskiego. 

 Jeśli chodzi o uczniów najwyższe wyniki uzyskali: 

 Kacper Chabros – 27p, Patryk Cybula – 25p, Jakub Nowacki – 25p, Piotr Szaruga – 25p. 

 

 

 

 

 

 

 

o Część  z zakresu języka obcego nowożytnego 

 

Język angielski – poziom podstawowy   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pkt/osobę 

max. 40p 

 

% 

Klasa A 33,2 83,0 

Klasa B 23,6 59,1 

Klasa C 26,7 66,7 

Szkoła 27,8 69,6 

Gmina 27,8 69,6 

Powiat 26,5 66,2 

Województwo 26,5 66,3 

    Gmina  j.angielski-   podstawowy 
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Język angielski - poziom 

podstawowy 

Średni wynik szkoły to 27,8 

pkt na 40 możliwych do 

uzyskania, co stanowi 69,6%, 

powiat 26,5 – 66,2% , 

województwo 26,5 – 66,3%. 

 Jeśli chodzi o uczniów 

najwyższy wynik uzyskali:  

Kacper Chabros – 40p, Weronika 

Gałek – 40p, Emilia Miazga – 

40p, Jakub Pietrasiak – 40p, 

Jakub Próchniak – 39p, Anastazja 

Cieloch – 39p. 

 

 

 

Język angielski – poziom rozszerzony   

 

 

 

Pkt/osobę 

max. 40p 
% 

Klasa A 27,7 69,2 

Klasa B 15,3 38,2 

Klasa C 19,6 49,0 

Szkoła 20,8 52,1 

Gmina 20,8 52,1 

Powiat 19,4 48,4 

Województwo 19,7 49,3 

 

pkt % Miejsce 

m. Puławy  28 71 I 

Baranów 22 56  

Janowiec 26 65  

Kazimierz Dolny 23 56  

Końskowola 23 59  

Kurów 24 60  

Markuszów  21 54  

Nałęczów 27 68 III 

Puławy  25 62  

Wąwolnica 21 53  

Żyrzyn  28 70 II 
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Język angielski - poziom rozszerzony. Średni wynik szkoły to 20,8 pkt na 40 możliwych do 

uzyskania, co stanowi 52,1%, powiat 19,4 – 48,4% , województwo 19,7 – 49,3%. 

 Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik uzyskali:   

Kacper Chabros – 40p, Weronika Gałek – 38p, Jakub Pietrasiak – 39p. 

 

 

 

 

    Gmina  j.angielski-   rozszerzony  

pkt % Miejsce 

m. Puławy  22 54 I 

Baranów 15 38  

Janowiec 19 48 III 

Kazimierz Dolny 16 39  

Końskowola 16 39  

Kurów 17 41  

Markuszów  14 36  

Nałęczów 19 48 III 

Puławy  17 43  

Wąwolnica 13 33  

Żyrzyn  21 52 II 
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XII. Działalność edukacyjna i profilaktyczna szkół i przedszkola 

Gminy Żyrzyn 

o 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.  

o Działalność profilaktyczna we wszystkich szkołach oraz przedszkolu określona była 

poprzez programy wychowawcze oraz programy profilaktyki. 

 

Nauczyciele realizowali programy autorskie, podejmowano działania wychowawczo -  

profilaktyczne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa.      

  

Szczegółową działalność szkól w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiają  poniższa tabela. 

Tabela Nr 20. Działalność Szkół i Przedszkola Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2017/2018 
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Przedszkole im. Misia Uszatka  

w Żyrzynie 

 

  W przedszkolu miały miejsce następujące uroczystości 

i wydarzenia: 

o 19 wrzesień- koncert muzyczny „Muzyczna podróż 

dookoła świata”-.  

o 27 wrzesień- teatrzyk „Niesforne księżniczki”  

o 29 września- Dzień Przedszkolaka i Dzień Chłopaka 

o 6 październik – mobilne Oceanarium 

o 13 październik – święto KEN, spotkanie z 

emerytowanymi pracownikami przedszkola; 

o 17 październik- koncert muzyczny „Przeboje nie tylko 

z Dzikiego Zachodu” 

o 18 październik – wycieczka do parku w Puławach 

(Zajączki i Żabki) 

o 24 październik- wycieczka do muzeum 

przyrodniczego w Kazimierzu (Pszczółki) 

o 26 październik – uroczystość pasowanie na 

przedszkolaka; 

o 3 listopad.- spotkanie z Żołnierzami- strzelcami, 

poznanie symboli narodowych 

o 7 listopad- przedstawienie „Wielkie sprawy małej 

żaby”; 

o 10 listopad- Montaż słowno- muzyczny z okazji 

święta Niepodległości w wykonaniu „Zajączków” 

o 14 listopada- koncert „Śpiewnik domowy”- 

najpiękniejsze pieśni i sylwetka S. Moniuszki 

o 15 listopad- teatrzyk „Śpiąca królewna” 

o 23 listopad- wyjazd do Lublina na wystawę z klocków 

lego (Zajączki i Biedronki) 

o 29 listopad - Dzień Pluszowego Misia i zabawa 

Andrzejkowa 

o 30 listopad- wyjazd do Lublina na wystawę z klocków 

lego (Żabki i Sówki)  

o 4 grudzień – spotkanie z Górnikiem kopalni Bogdanka 

o 8 grudzień- Spotkanie z Mikołajem 

o 12 grudzień- teatrzyk „Stoliczku nakryj się” 

o 7 grudzień – koncert „Z kolędą przez świat” 

o 20 grudzień- świąteczne spotkania z rodzicami – 

„Motylki”, „Zajączki” 

o 21 grudzień -   jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału 

„Żabki” 

o 15 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – „Żabki” 

o 17 styczeń- koncert muzyczny „W karnawałowym 

nastroju”  

o 18 styczeń- spotkanie z paniami z Nadleśnictwa w 

Puławach- dokarmianie zwierząt zimą, wykonywanie 

„kulek” dla ptaków 

o 23 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – „Pszczółki” i 

„Biedronki” 

o 24 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – „Motylki” i 

„Zajączki” 

o 25 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – „Sówki”  
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o 26 styczeń- Bal Karnawałowy 

o 30 styczeń – „Bajarki”- oglądanie bajek w Bibliotece 

Gminnej 

o 14 luty – teatrzyk „Kot w butach” 

o 21 luty- koncert muzyczny „Balet” Moniuszki 

o 2 marzec – teatrzyk kukiełkowy „Magiczne słowo” 

o Marzec- przedstawienie teatralne – „Grylandia” 

o 14 marzec – koncert muzyczny „Pod niebem Afryki” 

o 21 marzec – powitanie wiosny „Topienie Marzanny” 

o 27 marzec – pokazy „Mały Chemik” 

o 28 marzec- „Wielkanocny poranek”- montaż słowno- 

muzyczny w wykonaniu „Sówek” 

o 18 kwiecień – teatrzyk  „Grylandia” 

o 24 kwiecień – „Dzień Ziemi” – występ „Biedronek” 

o 25 kwiecień – koncert muzyczny muzyka z Dalekiego 

Wschodu „Podróż do Chin i Japonii” 

o 26 kwiecień- spotkanie z ratownikiem medycznym 

o 9 maj – wycieczka do Muzeum Kowalstwa i Mini 

ZOO w Wojciechowie- „Żabki” i „Żabki” 

o 16 maj – koncert muzyczny „Kolorowy tabor” pieśni i 

tańce cygańskie 

o 21 maj – wyjazd „Pszczółek” do teatru muzycznego na 

spektakl „Jaś i Małgosia” 

o 22 maj – „Sprintem do Maratonu”- udział w 

ogólnopolskim biegu przedszkolaków 

o 23 maj- wycieczka do Piekarni „Alkierz” w 

Śniadówce- „Motylki” 

o 25 maj -  Dzień Mamy i Taty – ”Sówki” i „Zajączki” 

o 29 maj - Dzień Mamy i Taty – ”Pszczółki” i 

„Biedronki” 

o 30 maj- Dzień Mamy i Taty – ”Motylki” i „Żabki” 

o 30 maj –„Dzień Bibliotek” – oglądanie inscenizacji 

wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima w wykonaniu 

gimnazjalistów, wspólne zabawy 

o 6 czerwiec- projekt „Piękna nasza Ojczyzna” 

o Czerwiec- teatrzyk „Krasnal Nicpoń” 

o 8 czerwiec – „Dzień Dziecka”- zabawy sportowe 

o 13 czerwiec- koncert muzyczny ”Basowa rodzinka”- 

poznajemy tubę, kontrabas i gitarę basową 

o 11 czerwiec- wycieczka kolejką wąskotorową 

Karczmiska- „Biedronki” i „Zajączki” 

o 15 czerwiec – pokazy dla rodziców „Dziecięca 

Szkółka Tańca i Dobrych Manier” 

o 19 czerwiec- pokazy strażackie 

o 20 czerwiec- wycieczka kolejką wąskotorową 

Karczmiska- „Sówki” 

o 21 czerwiec- uroczyste pożegnanie 6-latków 

 Dzieci z oddziałów zamiejscowych brały udział w 

następujących wydarzeniach i uroczystościach: 

o 29 wrzesień – Dzień Przedszkolaka i Dzień Chłopaka 

– Osiny,  

o 11 październik – przedstawienie pt. „Calineczka” – 

Borysów , Osiny, Skrudki, Kośmin 

o 26 październik- Pasowanie na przedszkolaka- 

Borysów , Osiny, Skrudki, Kośmin 

o 20 listopad- spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa 
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w Puławach- pogadanka o przygotowaniu zwierząt do 

zimy - Borysów , Osiny, Skrudki, Kośmin 

o 30 listopad- Andrzejki- Borysów , Osiny, Skrudki, 

Kośmin 

o 6 grudzień- Mikołajki – Bałtów Osiny, Kośmin, 

Skrudki 

o 12 grudzień- przedstawienie „Stoliczku nakryj się”- 

Borysów , Osiny, Skrudki, Kośmin 

o 20 grudzień- Spotkanie przy wigilijnym stole – Osiny 

o 21 grudnia – Jasełka - Skrudki 

o 22 grudzień- przedszkolne kolędowanie i spotkanie 

opłatkowe – Kośmin 

o 12 styczeń – wyjazd do Puław na teatrzyk ”Ach ta 

PIPI”- Skrudki 

o 15 styczeń- spotkanie z pilotem wojskowym- Osiny 

o 15 styczeń Jasełka” - przedszkole w Żyrzynie- 

wszystkie oddziały 

o 19 styczeń- Dzień Babci i Dziadka- Kośmin, Skrudki 

o 25 styczeń – Dzień Babci i Dziadka- Osiny 

o 31 styczeń – Bal Karnawałowy- Borysów , Osiny, 

Skrudki, Kośmin 

o 14 luty- przedstawienie „Kot w butach”- Kośmin, 

Skrudki 

o 21 marzec- Powitanie wiosny – Osiny 

o 20 kwiecień – Dzień Ziemi – Skrudki 

o 28 maj- Dzień Mamy i Taty- Kośmin, Borysów 

o 29 maj - wycieczka kolejką wąskotorową w 

Karczmiskach, gry, zabawy, ognisko z okazji DDz- 

Osiny, Kośmin 

 

o 29 maj- wycieczka kolejką wąskotorową w 

Karczmiskach, gry, zabawy, ognisko z okazji DDz- 

Osiny, Kośmin 

o 1 czerwiec – Dzień Dziecka – Skrudki, Kośmin 

o 20 czerwiec- Dzień Rodziny –Osiny 

o 21 czerwiec – wycieczka do Parku w Puławach, 

spotkanie plenerowe z pracownikami Muzeum 

Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym- „Poznajemy 

życie owadów”- Osiny, Skrudki, Kośmin, Borysów 

o 22 czerwiec- uroczyste zakończenie roku szkolnego- 

Osiny, Skrudki, Kośmin, Borysów 

 Zrealizowane zadania w ramach tematu wiodącego w 

roku szkolnym 2017/2018 „ODKRYWAMY 

TAJEMNICE PRZYRODY": 

o Nazywanie zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla jesieni (mgła, opady, wiatr, 

szron, mżawka, chmury, temperatura)  

o Prowadzenie systematycznej obserwacji pogody 

(kalendarz pogody). 

o Dostrzeganie zmian zachodzących w wyglądzie roślin 

w związku z nadejściem jesieni (żółknięcie liści, 

opadanie liści, przechodzenie roślin w stan 

spoczynku). 

o Dostrzeganie bogactwa darów jesieni w wybranych 

ekosystemach (np. sad, ogród, pole, las, park). 
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o Obserwowanie jesiennych prac wykonywanych przez 

człowieka w polu, ogrodzie i sadzie. Rozumienie 

potrzeby uprawy roślin przez człowieka. 

o Segregowanie materiału przyrodniczego wg 

określonych kryteriów (np. kształtu, koloru, gatunku, 

pochodzenia). 

o Poznawanie przysłów i porzekadeł związanych z 

jesienią. 

o Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do 

zimy (gromadzenie zapasów, zmiany w wyglądzie 

zewnętrznym, przegotowanie lęgowisk, zapadanie w 

sen zimowy lub zmniejszona aktywność, wędrówki 

ptaków). 

o Poznanie sposobów przygotowania się ludzi do zimy 

(przygotowanie zapasów, odpowiedniego ubioru, 

ocieplanie pomieszczeń dla zwierząt domowych, 

zabezpieczenie roślin przed mrozem). 

o  Eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym w 

działalności plastycznej, zabawach z muzyką, 

inscenizacjach. 

o - Obserwacja parowania i skraplania wody (skąd się 

bierze deszcz) 

o Mobilne oceanarium w przedszkolu- obserwacja 

morskich głębin 

o Oglądanie eksponatów przyrodniczych podczas 

wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu 

o  Określanie zmian zachodzących w przyrodzie i 

dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami 

o Obserwacja pogody i zjawisk atmosferycznych (śnieg, 

mróz, ślizgawica, lód, kra) 

o doświadczenia  

o zabawy badawcze 

o Obserwacja zmian zachodzących w świecie zwierząt 

(poznawanie, dokarmianie, nazywanie, 

rozpoznawanie, tropienie zwierząt). 

o Rozumienie potrzeb i zachowań ludzkich w czasie 

zimy 

o Dostosowanie właściwego ubioru do pory roku 

o Rozumienie potrzeby ogrzewania mieszkań 

o Sport i rekreacja 

o Bezpieczeństwo 

o Zapobieganie chorobom 

o Warsztaty poprowadzone przez panie z Nadleśnictwa 

w Puławach na temat dokarmiania zwierząt zimą, 

wykonywanie „kulek” ze smalcu i nasion dla ptaków. 

o Prezentacja na temat dokarmiania ptaków zimą 

przygotowana przez studentów wydziału Biologii 

UMCS w Lublinie 

o Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie 

roślin i zwierząt wiosną, dostrzeganie bogactwa barw, 

kształtów, zapachów i dźwięków.-. Określanie pogody 

i zjawisk charakterystycznych dla wiosny: śnieg 

topnieje, świeci słońce, wieje ciepły wiatr,  

o Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w 

naturalnym środowisku: motyla, biedronki, bociana, 

pszczoły, mrówki, dżdżownicy - jako zwiastunów 
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wiosny. Zwrócenie uwagi na ich wygląd, sposób 

poruszania się oraz w przypadku ptaków - poznanie 

wyglądu ich gniazd. Poznawanie przemian 

rozwojowych motyla i żaby. 

o Poznawanie i nazywanie niektórych roślin - 

zapoznawanie z roślinami chronionymi: krokusy, 

przebiśniegi, sasanki, zawilce - poznawanie i 

nazywanie podstawowych części roślin: korzeń, 

łodyga, liście, kwiat, obserwacja wzrostu roślin np. 

hodowla fasoli.  

o Prowadzenie hodowli wybranych roślin - 

obserwowanie rozwoju gałęzi drzew (brzoza,, 

kasztanowiec) lub krzewów (forsycja) hodowanych w 

naczyniach z wodą.   

o Wysiewanie nasion do skrzynek, pielęgnowanie roślin 

w sali, systematyczne podlewanie, obserwowanie 

wzrostu. Obserwacja kiełkowania roślin na różnym 

podłożu, np. na podstawce z watką, w ziemi, w słoiku. 

Zakładanie hodowli roślin cebulowych. 

o Dostarczenie podstawowej wiedzy ekologiczne - 

dbanie o czystość najbliższego otoczenia. 

o Poznawanie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt, 

roślin.  

o Poznawanie przyczyn zanieczyszczenia: powietrza – 

np. jeżdżące samochody, elektrociepłownie; wody – 

np. wylewanie ścieków, wyrzucanie śmieci, katastrofy 

ekologiczne.  

o Rozumienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci – 

korzystanie z opakowań wielokrotnego użytku.  

o Rozumienie konieczności sortowania odpadów 

wytwarzanych przez człowieka (wtórne 

wykorzystanie)  

o Wykorzystanie materiałów odpadowych do prac 

plastyczno-konstrukcyjnych.  

o Dzień Ziemi – konkursy  

o Warsztaty „młody chemik” 

o  Pogoda i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne 

dla lata: burza, tęcza, błyskawice, ulewa, grzmoty, 

wysoka temperatura. Prowadzenie kalendarza pogody. 

o  Pozytywne i negatywne skutki działania promieni 

słonecznych. 

o Wykonywanie bieżących prac w ogrodzie - 

podlewanie, pielenie – umiejętności związane z 

uprawą roślin.  

o Organizowanie zabaw ruchowych, dających dzieciom 

możliwość bezpośredniego kontaktu z otoczeniem 

przyrodniczym (trawa, piasek, woda).  

o Bezpieczeństwo i sposoby spędzenia wakacji. 

o Wycieczki do Mini ZOO w Wojciechowie 

o Spotkanie plenerowe z pracownikami Muzeum 

Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na temat 
„Poznajemy życie owadów” 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Osinach: 

 



 

37 

 o We wrześniu 2017 roku uczniowie klas IV, V i VI  

oraz VII wzięli udział w XII Festiwalu Nauki w 

Lublinie. Uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie 

Marii Curie Skłodowskiej i Uniwersytecie 

Przyrodniczym. 

o We wrześniu odbył się w naszej szkole finał akcji 

ekologicznej „ Wszystkie dzieci zbierają 

elektrośmieci”. Za zabrane elektroodpady szkoła 

otrzymała ekwiwalent finansowy, który został 

przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych.   

o W październiku odbyło się spotkanie z dzielnicowym 

policjantem poświęcone bezpieczeństwu dzieci  

i młodzieży.  

o 20 października odbył się w naszej szkole apel z okazji 

Dni Papieskich 

o W październiku uczniowie klas starszych wyjechali na 

mecz piłki nożnej – Legia Warszawa- Arka Gdynia. 

Wyjazd był dla uczniów darmowy i odbył się w 

ramach akcji „Kibicuj z klasą”, której celem jest 

edukacja stadionowa dzieci i młodzieży.  

o Nasza młodzież wzięła udział w akcji charytatywnej 

„Znicz- pamiętam”, której celem było zebranie 

środków na rzecz puławskiego hospicjum. 

o  Z okazji 99. Rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w szkole odbył się apel patriotyczny. 

o  W listopadzie uczniowie obejrzeli film 3D 

„Podwodny świat” i wzięli udział w niecodziennej 

lekcji przyrody. 

o  W grudniu odbyła się w naszej szkole akcja 

czytelnicza „Czytamy z Mikołajem”, która promowała 

czytelnictwo wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. 

o W grudniu odbyło się spotkanie ze strażakiem PSP w 

Puławach- „Czad i ogień. Obudź czujność” 

o szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej 

„Lubelszczyzna dla Syrii” 

o W listopadzie otrzymaliśmy z Fundacji Młodzi-

Młodym 1770  zł, które szkoła zebrała podczas akcji 

1% dla potrzeb szkoły. Szkoła zakupiła za te środki 

szafki uczniowskie. 

o  W grudniu 2017 r. w szkole odbyły się mistrzostwa 

powiatu szkół podstawowych w szachach 

o W grudniu 2017 r. odbyła się też tradycyjna Wigilia 

Społeczności Szkolnej, otwarta dla mieszkańców Osin. 

Wzięło w niej udział około 200 osób. 

o W styczniu 2018 r. delegacja naszej szkoły po opieką 

pana dyrektora Sławomira Seredyna oraz pani Marioli 

Rzeźnikiewicz udała się do Szkoły Podstawowej im. 

ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach 

Tereszyńskich na uroczystości 10-lecia nadania tej 

szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. 

o W styczniu 2018 roku gościliśmy w naszej szkole 

niezwykłego gościa – „Bogusia-Lotnika”, czyli 

maskotkę pilotów 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w 

Malborku wraz z porucznikiem pilotem Ireneuszem 

Krajewskim. Spotkanie miało charakter otwarty , a 

zebrani mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
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o lotnictwie oraz działalności charytatywnej polskich 

pilotów. 

o 18 stycznia minęła 12. rocznica śmierci ks. Jana 

Twardowskiego. Aby uczcić pamięć naszego Patrona, 

został zorganizowany Szkolny Konkurs Recytatorski 

oraz Gminny Konkurs Plastyczny i Recytatorski 

poświęcony patronowi szkoły. 

o W lutym zorganizowaliśmy IX  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. 

o W marcu odbyła się w naszej szkole niecodzienna 

lekcja „W świecie robotów” przeprowadzona przez 

Stowarzyszenie „Edukacja 3.0” 

o 21 marca miał miejsce w naszej szkole Dzień Języka 

Angielskiego. 

o W kwietniu uczniowie naszej szkoły wybrali się na 

mecz piłki nożnej eliminacji Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy do Lublina Polska – Litwa. 

o Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w 

ogólnopolską akcję ‘Grosz do Grosza” 

o W kwietniu odbył się w naszej szkole "Gminny 
Konkurs Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem ,,Jestem 
bezpieczny” 

o  W dniach 23 – 25 maja uczniowie klas IV – VII wzięli 

udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej  do 

Krakowa i Zakopanego. 

o W czerwcu odbył się kolejny już Festyn Rodzinny na 

terenie naszej placówki, który tradycyjnie zgromadził 

wielu mieszkańców Osin oraz Gminy Żyrzyn. 

o  W czerwcu uczniowie naszej szkoły z klas II i III 

wzięli udział w V Mini Festiwalu Dziecięcych 

Zespołów Ludowych - Żyrzyn 2018. 

o W czerwcu zakończyła się zbiórka plastikowych 

butelek w ramach XVI edycji akcji edukacyjno - 

ekologicznej "Drzewko z Butelkę". 

 

W roku szkolnym 2017/18 szkoła  realizowała zadania w 

ramach akcji Szkoła Przyjazna Rodzinie. W szkole 

realizowaliśmy wiele akcji, braliśmy udział w licznych 

programach, organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. 

 

Szkoła Podstawowa im Henryka 

Sienkiewicza w Skrudkach: 

 

  W Szkole działały:  

o Zespół Koraliki 

o SKO 

 Organizowano Akcje: 

o Drzewko za butelkę 

o Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę 

o Zbieranie baterii i  plastikowych korków 

Aktywność poszczególnych klas: 

 Oddział Przedszkolny   
o Uczniowie oddziału przedszkolnego brali udział we 
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wszystkich uroczystościach szkolnych. Dzieci 

aktywnie brały udział we wszystkich uroczystościach i 

akcjach organizowanych w naszej szkole.  

o Przedszkolaki zaprezentowały część artystyczną z 

okazji Dnia Babci i Dziadka. 

o Cała grupa wspólnie wykonała plakat pt. „My agresji 

nie lubimy” w ramach akcji „Stop przemocy” z okazji 

Dnia Dziecka. 

o Udział w wycieczce do Warszawy. 

 

 Klasa I. 
o Udział  we wszystkich imprezach organizowanych 

przez szkołę, szkolnych spotkaniach z Filharmonią. 

o Przygotowanie uroczystości z okazji ślubowania 

uczniów klasy I. 

o Zaangażowanie klasy do udziału w akcjach 

charytatywnych t.j. ,,Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę", udział w akcji Sprzątania Świata. 

o Zbiórka plastikowych korków - Iza Pawlik I miejsce w 

szkole -5009 szt., Kozłowski Patryk – 4760 szt., 

Bernat Amelia – 3750 szt. i inni uczniowie, zbiórka 

zużytych baterii. 

o Udział w XIV edycji akcji ,,Drzewko za butelkę”, 

zajęcie II miejsca w szkole. 

o Udział w ogólnopolskiej akcji ,, Jak nie czytam, jak 

czytam” oraz w akcji bicia rekordu w tańcu poloneza, 

o Udział kilku uczniów w konkursie recytatorskim 

poezji ekologicznej. 

o Udział w projekcie wychowawczym promującym 

odpowiednie zachowanie ,,Tydzień Grzeczności” oraz 

w interaktywnym pokazie pierwszej pomocy. 

o udział uczniów w zabawach i konkursach sportowych 

z okazji Dnia Patrona i Dnia Dziecka oraz pomoc przy 

organizacji. 

o Przygotowanie przez dzieci prezentów z okazji Dnia 

Mamy i Dnia Taty, 

o ZorganizowanieklasowegoDniaKobiet, 

o Wycieczki i spacery w okolicy szkoły w celu 

prowadzenia obserwacji przyrodniczo-społecznych, 

o Udział w wycieczce do Lublina. 

o Zajęcie I miejsca przez Natalię Rułkę w I Turnieju 

Szachowym Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn. 

 

 Klasa II  

o Uczniowie zbierali karmę dla psów i kotów. 

o Uczniowie wzięli udział w akcji „Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę”. 

o Julia Strumnik i Nikola Kawka wzięli udział w XXIII 

Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd Puławy 2018. 

o Dwie osoby wzięły udział w konkursie recytatorskim 

Poezji o Bożym Narodzeniu, zorganizowanym przez 

biblioteką szkolną, w którym I miejsce zajęła Paulina 

Drózd a III miejsce Julia Strumnik, trzy osoby: 

Paulina Drózd, Julia Strumnik, Patrycja Jońska wzięły 
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udział w gminnym konkursie recytatorskim poezji ks. 

Jana Twardowskiego 

o Uczniowie wzięli udział w jesiennym konkursie 

wiedzy „Synapsik MEN – 2”,w którym najlepsze 

wyniki osiągnęli Julia Strumnik, Oskar Kot, Fabian 

Kolasiński, Patrycja Jońska i Marcin Kot. 

o Wspólnie z kl.III dzieci przygotowały montaż słowno 

– muzyczny z okazji Dnia Papieskiego i 

zaprezentowały go w kościele parafialnym w 

Parafiance. 

o Uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do dworku w 

Kośminie, na warsztaty plastyczne przygotowujące do 

udziału w konkursie „Palmy Wielkanocne” 

organizowane przez LGD „Zielony Pierścień”. 

o Uczniowie uczestniczyli w warsztatach muzycznych 

„Podróżującej Filharmonii pt. „Gloria Alleluja”, 

o Uczniowie zbierali baterie, korki, oraz wzięli udział w 

akcji „Drzewko za butelkę”, w której z pomocą 

rodziców zajęli I miejsce w szkole, a Patrycja Jońska 

otrzymała nagrodę za największą ilość zebranych w 

szkole butelek. 

o Udział w konkursach plastycznych: „Kartka 

Wielkanocna”,  

o Kilkoro uczniów wzięło udział w konkursie 

recytatorskim poezji ekologicznej, w którym I miejsce 

zajęła Julia Strumnik, II miejsce zajęła Paulina Drózd. 

Paulina Drózd, Julia Strumnik, Oskar Kot, Marcin 

Kot, Patrycja Jońska  

o Uczniowie wzięli udział w konkursie pięknego 

czytania „Bajek” Henryka Sienkiewicza, w którym I 

miejsce zajęła Paulina Drózd, 

o Z okazji Dnia Patrona Szkoły uczniowie brali udział w 

Biegu Sienkiewiczowskim w którym wyróżniła się 

Nikola Kawka zajmując I miejsce, 

o Udział w konkursie znajomości baśni Hansa 

Christiana Andersena: I miejsce – Paulina Drózd, II 

miejsce – Patrycja Jońska, II miejsce Marcin Kot, 

o Udział w konkursie plastycznym „Drzewo 

genealogiczne mojej rodziny”- I miejsce zajęła 

Patrycja Jońska, II miejsce - Julia Strumnik, 

o Udział uczniów jako zespół szkolny „Koraliki”, 

zaprezentowało się na Gminnym Przeglądzie 

Dziecięcych Zespołów Ludowych, 
o Uudział w kiermaszu SU „Ozdoby Wielkanocne”, 

oraz w konkursie SU na najładniejszy stroik 

świąteczny, zdobycie nagrody przez Julię Strumnik, 

o Udział uczniów jako zespół szkolny „Koraliki”, 

zaprezentowało się na Gminnym Przeglądzie 

Dziecięcych Zespołów Ludowych,  

o Dzieci uczestniczyły w uroczystościach klasowych i 

szkolnych: Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Święto 3 maja, 

Dzień Patrona, Rodzinna majówka, Dzień Dziecka, 

o Podczas Dnia Patrona dzieci wzięły udział w pięknym 
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czytaniu utworów Henryka Sienkiewicza w którym II 

miejsce zajęła Drózd Paulina 

o Klasa II uczestniczyła też w ogólnopolskiej akcji „Jak 

nie czytam jak czytam” oraz z całą szkołą 

uczestniczyły w biciu rekordu Guinnessa w  

jednoczesnym tańczeniu poloneza. 

 

 Klasa III 
o Udział w Szkolnym Biegu Henryka Sienkiewicza – w 

kategorii chłopcy z klas 2 – 3 :   

o I miejsce  Grzegorz Ponikowski, II m. Mikołaj Biber, 

III m. Mateusz Gajek;  

o w kategorii dziewczynki z klas 2-3: II m. Natalia 

Szkoda, III m. Julita Łuka, 

o I miejsce Martyny Chudzik w Konkursie Czytania 

Baśni Henryka Sienkiewicza, 

o Udział w Szkolnym Turnieju Warcabowym o tytuł 

,,Szkolnego Mistrza Warcabów” w kategorii klas 1 -3: 

I miejsce Jan Biber, II miejsce Stanisław Kopka, III 

miejsce Mikołaj Biber, 

o  Udział w Szkolnym Turnieju Szachowym w kategorii 

chłopcy klas 1 -3: I miejsce Jan Biber, II miejsce 

Mikołaj Biber, 

o Udział w Szkolnym Biegu Henryka Sienkiewicza – w 

kategorii chłopcy z klas 2 – 3 :  I miejsce  Grzegorz 

Ponikowski, II m. Mikołaj Biber, III m. Mateusz 

Gajek; w kategorii dziewczynki z klas 2-3: II m. 

Natalia Szkoda, III m. Julita Łuka, 

o I miejsce Martyny Chudzik w Konkursie Czytania 

Baśni Henryka Sienkiewicza, 

o Udział w Szkolnym Turnieju Warcabowym o tytuł 

,,Szkolnego Mistrza Warcabów” w kategorii klas 1 -3: 

I miejsce Jan Biber, II miejsce Stanisław Kopka, III 

miejsce Mikołaj Biber, 

o Udział w Szkolnym Turnieju Szachowym w kategorii 

chłopcy klas 1 -3: I miejsce Jan Biber, II miejsce 

Mikołaj Biber, 

o Udział w Gminnym Konkursie ortograficznym  dla 

klas trzecich- udział wzięło trzech uczniów. 

o Klasa – IV - V miejsce -3014 sztuk akcja drzewko za 

butelkę , udział w szkolnym przeglądzie pieśni 

patriotycznych , uczestnictwo w wycieczce szkolnej do 

Zakopanego . stypendia naukowe- Szymanek Bartosz , 

Kalbarczyk Kuba , Jemielniak Maciej.  

 Klasa V 

o Kinga Kamola i Iza Szczęsna wzięły udział w 

Ogólnopolskim Konkursie Kolęd Organizowanym 

przez Dom Chemika w Puławach. 

o Natalia Kot wzięła udział w konkursie wiedzy o św. 

Bracie Albercie organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 11 w Puławach. 

 Klasa VI  
o Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana 

Twardowskiegoorganizowany przez Szkołę 
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Podstawową w Osinach. Wzięły w nim udział Julia 

Gałuszewska i Magdalena Lędas. 

o Turniej poetycki "Nie pisz do szuflady", organizowany 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Wzięły 

w nim udział cztery uczennice: Julia Gałuszewska, 

Karolina Głuch, Magdalena Lędas, Maja Pawlik. 

Przygotowanie i opieka  - p. Magdalena Pietrasiak 

o Szkolny turniej frazeologiczny.  Wzięły w nim udział 

uczennice: Julia Gałuszewska, Karolina Głuch i  

Magdalena Lędas, która zajęła drugie miejsce w szkole. 

o Szkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka 

Sienkiewicza . Wzięło w nim udział pięć uczennic: 

Magdalena Lędas ,  Julia Gałuszewska (trzecie miejsce), 

Aleksandra Wawer (czwarte miejsce),  Karolina Głuch 

(piąte miejsce), Natalia Janiszek. 

o W szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Prawie wzięło udział sześcioro uczniów: Julia 

Gałuszewska, Karolina Głuch,  Natalia Janiszek, 

Magdalena Lędas, Arkadiusz Szaruga i Kinga Rybicka. 

Arkadiusz Szaruga i Kinga Rybicka zakwalifikowali się 

do etapu okręgowego . 

 

 Klasa VII 

o osiągnięcia –   troje uczniów tj. Bartłomiej Freliga, 

Krzysztof Kowalewski oraz Michał Henrykowski 

wzięli udział w konkursie wiedzy o prawie w etapie 

powiatowym a w etapie wojewódzkim wzięli udział 

Krzysztof Kowalewski i Michał Henrykowski 

o Uczennica Julia Szlendak wzięła udział w konkursie 

wiedzy o św. Bracie Albercie organizowanym w 

Puławach oraz w ogólnopolski konkursie wiedzy 

„Panda” w zakresie języka polskiego. 

o Krzysztof Kowalewski, Michał Henrykowski oraz 

Julia Szlendak wzięli udział w ogólnopolskim 

konkursie „Panda” w zakresie matematyki i zajęli 

kolejno miejsca: 22, 27 i 33. 

 Działalność świetlicy szkolnej w  roku szkolnym 

2017/2018. 

o Zajęcia świetlicowe odbywały się rano przed 

lekcjami, podczas zajęć lekcyjnych, stosownie do 

potrzeb oraz po lekcjach – w czasie oczekiwania na 

odwóz. Opiekę podczas zajęć w świetlicy 

sprawowało 6 wychowawców, którzy pracowali 

zgodnie z programem pracy dydaktyczno -

wychowawczej przyjętym na początku roku 

szkolnego. Głównym zadaniem świetlicy 

realizowane w ciągu całego semestru to  

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed 

lekcjami i w czasie oczekiwania na odwóz po 

lekcjach. Ponad to wychowawcy w świetlicy 

stwarzali możliwości do odrabiania prac 

domowych   i nauki własnej, pomagali podczas 

pracy uczniom, którzy mają trudności w nauce, 

stwarzali warunki do rozwijania zamiłowań i 
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uzdolnień, kształtowali nawyki higieny, czystości 

oraz dbałości o zdrowie, w miarę możliwości 

organizowali gry i zabawy ruchowe na świeżym 

powietrzu.  

 Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej. 
o W lutym nauczycielka bibliotekarka włączyła się do 

organizacji przez nauczycielkę języka polskiego, p. 

Magdalenę Pietrasiak, konkursu frazeologicznego z 

okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

(udostępnienie uczestnikom literatury, wykonanie 

dyplomów, udział w pracach komisji konkursowej). 

o W pierwszym dniu wiosny uczniowie klasy drugiej 

(M. Kot, B. Czerski, P, Drózd, P. Jońska) oraz trzeciej 

(G. Piątek) przedstawili społeczności szkolnej 

przygotowaną pod kierunkiem bibliotekarki 

inscenizację opowiadania „Czarodziejskie słowo”. 

Przedstawienie stanowiło wprowadzenie do 

ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski Tygodnia 

Grzeczności. 

o W kwietniu uczniowie klas I – III mieli okazję wziąć 

udział w konkursie czytelniczym zatytułowanym: 

„Znamy baśnie Hansa Christiana Andersena”. 

Przystąpiło do niego jedenaścioro dzieci. 

Nauczycielka bibliotekarka zapewniła zwycięzcom 

dyplomy i nagrody. 

o 8 maja 2018 roku  obchodziliśmy 172-gą rocznicę 

urodzin Patrona Szkoły, Henryka Sienkiewicza. 

Nauczycielka  bibliotekarka przygotował: program 

obchodów Dnia Patrona, „Konkurs pięknego czytania 

baśni Henryka Sienkiewicza” dla klas I – III   

(18 uczestników), przedstawienie: „ Z Sienkiewiczem 

przez karty powieści” z udziałem piętnastu uczniów z 

klas IV – VII, dyplomy dla zwycięzców 

we wszystkich konkursach (3) i zawodach sportowych 

(8) oraz nagrody książkowe w pierwszym z 

wymienionych konkursów.. 

o 8 czerwca przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele 

wzięli udział w ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam 

jak czytam”. Pięcioro uczniów przebrało się za 

bohatera ulubionej książki. Tego dnia uczniom, którzy 

w ciągu roku wypożyczyli najwięcej książek wręczone 

zostały nagrody. 

o Przedstawienie: „ Z Sienkiewiczem przez karty 

powieści” było jeszcze dwukrotnie wystawione: 

pierwszy raz 11 czerwca w szkole podstawowej w 

Baranowie  na zaproszenie dyrektora w/w szkoły, 

drugi – 20 czerwca,  na uroczystości wręczenia 

stypendiów Wójta Gminy  Żyrzyn uczniom, którzy 

osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i w sporcie.  

o Od połowy września 2017 roku nauczycielka 

bibliotekarka rozpoczęła akcję: „Czytanie na 

dywanie”. Jej celem było rozwijanie wśród uczniów 

klas młodszych umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozbudzanie potrzeby czytania, 

rozwijanie wyobraźni i popularyzowanie wartościowej 
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literatury dziecięcej. Akcja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem uczniów klasy drugiej i trzeciej. Po 

dwóch miesiącach jej trwania uczniowie tej starszej 

klasy zaproponowali  modyfikację: oni sami będą 

czytać głośno fragmenty wybranej lektury.W drugim 

półroczu odbyło się 13 godzinnych zajęć, dla których 

konkurencję stanowiły zajęcia świetlicowe na 

świeżym powietrzu, a w całym roku szkolnym 56. 

Wzięło w nich udział 298 osób. 

Szkoła Podstawowa                           

im. A. Mickiewicza w Żyrzynie: 

 

  W szkole działały: 

o Rada Rodziców 

o Samorząd Uczniowski kl. IV-VI 

o Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III 

o Chór szkolny 

o Scholka 

o Klub Taneczny AWANS DANCE 

o Zespół folklorystyczny ŻYRZYNIACZEK CI JA 

o Szkolne Koło Oszczędnościowe 

o Szkolne Koło Wolontariatu 

o Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną 

KROPKA 

o Szkolny Klub Bezpieczeństwa 

o Koło Przyjaciół Biblioteki 

 W ramach zadań statutowych Szkoła podjęła 

następujące działania, zorganizowała następujące 

uroczystości: 

o Dzień Chłopaka 

o Dzień Nauczyciela 

o Święto Odzyskania Niepodległości  

o Apel z okazji Dnia Patrona oraz uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I 

o Mikołajki 

o Andrzejki  

o Wspólne Kolędowanie 

o Jasełka 

o Dzień Babci i Dziadka 

o Pierwszy dzień wiosny - Z talentem przez Europę. 

Dzień Europejski. 

o Święta Wielkanocne 

o Święto Konstytucji 3 Maja  

o Majowe święta 

o Jubileusz z okazji 200- lecia Szkoły 

o Montaż słowno - muzyczny przygotowany przez kl. 

IIIc "Czerwony Kapturek szuka Księcia"  

o Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 

 Imprezy środowiskowe organizowane na terenie szkoły, 
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gminy i powiatu: 

o Jubileusz 50. lecia zawarcia związku małżeńskiego 

mieszkańców z tereny Gminy Żyrzyn - część 

artystyczna; 

o Jasełka - montaż słowno - muzyczny przedstawiony w 

Kościele Parafialnym w Żyrzynie - zasięg gminny; 

o Nasi Najlepsi - Stypendia 2018 

o Jubileusz 200 - lecia Oświaty Żyrzyńskiej - 18 maja 

2018 r. 

o V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych 

Żyrzyn 2018 

o prowadzenie i oprawa plastyczna występu zespołów 

w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańców 

"GOLDEL 2018" 

 Wykaz konkursów szkolnych organizowanych przez 

nauczycieli: 

o Konkurs na najżyczliwszą osobę w klasie;  

o Konkurs wiedzy o wpływie środków uzależniających - 

kl.VII 

o Konkurs plastyczny "Alkohol - stop" - kl. V-VI 

o Konkurs biblioteczny "Czy znasz wiersze Jana 

Brzechwy i Juliana Tuwima?" 

o Czytelniczy Konkurs Wiedzy o Rzece Wiśle - kl. IV-

VII; 

o Szkolny Konkurs plastyczny "Moja zakładka do 

książki" kl. I-III 

o Konkurs biblioteczny "Najlepszy Czytelnik 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

2017" I-VII 

o Konkurs wiedzy "Bajki Adama Mickiewicza"' KL IV-

VII 

o Konkurs biblioteczny "Mikołajki z Mikołajkiem" I-

VII 

o Szkolny Konkurs plastyczny na najciekawszą ozdobę 

choinkową -I-VII 

o Szkolny Konkurs plastyczny dla uczniów klas I na  

"Ilustrację do pierwszej książki wypożyczonej z 

biblioteki szkolnej" 

o Barwy jesieni 

o Szkolny konkurs na plakat "Bezpieczne ferie" 

o Szkolny Konkurs na najładniejsza dynię 

Halloweenową I-VIII 

o Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w 

języku angielskim III-VII 

o Mistrzostwa Szkoły w indywidualnym tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców 

o Szkolny Konkurs "Znawca ortografii" IV - VI 

o Szkolny Konkurs na Walentynkę I-VII 

o VIII Konkurs "Bądź bezpieczny na drodze" 

o Szkolny Konkurs wiedzy dla uczniów kl. IV 

"Bezpieczeństwo w Internecie" 

o Szkolny Konkurs Świetlicowy pt. "Bajki znane i 

nieznane" 

o Szkolny Konkurs "Najciekawszy dzień z 

uczniowskiego życia" - konkurs na wiersz, konkurs na 

opowiadanie, konkurs plastyczny kl. IV-VII 
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o Szkolny Konkurs "Znawca Ortografii Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie w 

roku szkolnym 2017/2018"  

o Konkurs biblioteczny z okazji Dnia Kota "Koty w 

literaturze dla dzieci" -I-VII 

o Konkurs biblioteczny "Czy znasz autorki książek dla 

dzieci?" I-VII 

o Konkurs wiedzy "Czy znasz zwyczaje wielkanocne?" 

k. I-VII 

o Konkurs biblioteczny "Poszukiwacze zaginionych 

tytułów" kl. IV-VII 

o Szkolne rozgrywki w Pentagokl IV-VII 

 

 Wykaz konkursów i zawodów sportowych o zasięgu 

gminnym organizowanych przez nauczycieli: 

o I etap Ligi Zadaniowej z matematyki; kl. VI 

o Gminne mistrzostwa w drużynowym tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców; (MM) 

o Gminne mistrzostwa w indywidualnym tenisie 

stołowym dziewcząt i chłopców; (MM) 

o Gminna Olimpiada Ortograficzna o tytuł "Mistrza 

Ortografii Gminy Żyrzyn 2018" 

o III Gminny Plastyczny Konkurs Logopedyczny 

"Rodzinne rysowanie - rymowanie"  Temat Konkursu 

"Łąka, pole, las - przyroda wokół nas" 

o Gminny Konkurs na plakat "Tworzymy kulturę 

szacunku w sieci" kl. IV-VII 

o Gminny Konkurs warcabowy I-VII 

o IV Gminny Plastyczny Konkurs dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych 

"Zwierzęta wokół nas - psiaczki, kociaczki i inne 

domowe zwierzaczki" 

o Gminny Konkurs z języka angielskiego "Spelling test" 

kl. II-VII 

 

 Wykaz realizowanych projektów szkolnych: 

o Tydzień życzliwości 

o Wolni od uzależnień 

o Alkohol - stop 

o Jak nie czytam, jak czytam 

o Czas wolny z książką 

 

 Realizacja projektów ogólnopolskich: 
o Narodowe czytanie "Wesela" Stanisława 

Wyspiańskiego 

o Udział w kampanii społecznej "Mądra szkoła czyta 

dzieciom" 

o Akcja "Cała Polska czyta dzieciom" - współpraca z 

Przedszkolem im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

o Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę 

o Lubelszczyzna dla Syrii 

o Projekt edukacyjny Kulczyk Foudation pod szyldem 

"Efekt domina" 

o Dzień Bezpiecznego Internetu 

o przystąpienie do Akcji "Bicie rekordu w ilości par 

tańczących poloneza z okazji 100 rocznicy odzyskania 
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przez Polskę Niepodległości 

o Posadzenie Dębu Niepodległości 

o Realizacja programu rządowego "Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa" 

 

 Akcje realizowane w Szkole: 

o "Znicz pamiętam" akcja wspierająca działalność 

Hospicjum w Puławach 

o "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"  

o Góra Grosza 

o Wspomagamy puławskie schronisko dla zwierząt 

o Tydzień Życzliwości 

o Akcja charytatywna na rzecz Zuzi Ziemki 

o Kiermasz z okazji Dnia Kobiet 

o Drzewko za butelkę 

o Dzień odkrywania talentów 

o udział w Akcji Adopcja serca 

 

 Realizowane programy rządowe i gminne: 

o Program dla szkół - program rządowy 

o Program Przyjazna Rodzinie 

o Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po 

zdrowie" 

  

 Inne podejmowane działania: 

o udział uczniów w warsztatach tanecznych z 

animatorami tańca Olimpijskiej Szkółki Tańca i 

Dobrych Manier; 

o zorganizowanie i przeprowadzenie festynu SKO w 

ramach akcji "Październik miesiącem oszczędności" 

o prowadzenie strony internetowej szkoły; 

o udział uczniów w projekcie "Lepsza szkoła - sesje z 

plusem" 

o udział uczniów w projekcie "Lekcje w kinie" 

o Sprzątanie Świata; 

o zorganizowanie dyskoteki szkolnej z okazji Dnia 

Chłopaka 

o Organizacja XVII Ogólnopolskiego Dnia Głośnego 

Czytania 

o Organizacja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych - hasło "Książka nas łączy"; 

o Wystawa praca uczniów kl. I-III "Jesienne stworki z 

warzyw" 

o XII Międzynarodowy Konkurs Informatyczno - 

Matematyczny Bóbr - Benjamin; 

o XII Międzynarodowy Konkurs Informatyczno - 

Matematyczny Bóbr - Junior; 

o przeprowadzenie zajęć przez Panią Małgorzatę 

Masłowską - Kurus - matkę ucznia nt. poznanie 

sprzętu laboratoryjnego; 

o organizacja warsztatów plastycznych dla nauczycieli z 

terenu gminy Żyrzyn 

o udział uczniów kl. I-III w lekcji muzyki 

przygotowanej przez nauczycieli ze Szkoły Muzycznej 

w Puławach 

o udział w akcji PODPIS DLA NIEPODLEGŁEJ Z 
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OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ 

POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 Wykaz realizowanych innych programów 

profilaktycznych: 

o Trzy koła; 

o Spójrz inaczej; 

o Szkoła Przyjazna Rodzinie 

 

 Działania podjęte we współpracy z Rodzicami uczniów 

na rzecz podniesienia wyników nauczania: 
o plastyczne warsztaty dla rodziców  

o zapoznano rodziców uczniów kl. I z wynikami  

diagnozy wstępnej; 

o przez całe półrocze włączano rodziców w działania 

realizowane na rzecz klasy i szkoły; 

o organizowano zebrania rodziców z wychowawcą klasy 

i nauczycielami celem przekazania informacji 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

o zaplanowano uczniom pomoc  psychologiczno - 

pedagogiczną; 

o rodzice uczestniczyli w opracowywaniu klasowych 

planów wychowawczych; 

o włączyli się w organizację Jubileuszu 200 - lecia 

Oświaty Żyrzyńskiej 

o zaopiniowali propozycje podręczników i materiałów 

edukacyjnych 

o uczestniczyli w ważnych wydarzeniach klasowych, 

szkolnych i środowiskowych. 

  

 Działania podjęte na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa 

uczniów: 

o Próbna ewakuacja szkoły; 

o spotkanie uczniów z policjantem "Dbamy o 

bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas powrotu 

do domu"; 

o uczniowie kl. VIIa i VIIb wzięli udział w zajęciach 

profilaktycznych "Worek z moimi problemami - 

uzależnienia" 

o uczniowie kl. VII uczestniczyli w warsztatach 

profilaktycznych z wykorzystaniem e-lekcji. Tematy 

zajęć: "Mocni gracze dopalacze", "Narkotyki i 

dopalacze, czy na pewno wart?", "NIe zgrzytaj 

zębami! Pozbądź się stresu"; 

o dla rodziców uczniów kl. VI i VII zorganizowano 

spotkanie z psychologiem z Monaru nt. "Dalej od 

narkotyków - czyli co mogą zrobić rodzice, aby ich 

dziecko nie brało narkotyków"; 

o uczniowie kl. V-VI uczestniczyli w zajęciach 

profilaktycznych przeprowadzonych przez 

wychowawców oraz pedagoga na temat "Alkohol - 

stop"; 

o zakupiono do wykorzystania z uczniami podczas zajęć 

lekcyjnych z wychowawcą pakiet e-lekcji: "Stop 

agresji wśród nas", "Jak się uczyć", "Savoir w 
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kontaktach z osobami niepełnosprawnymi", "Chronię 

swoją prywatność", "Być tolerancyjnym"; 

o 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; 

o organizacja spotkania uczniów z policjantem, 

pogadanka dotyczyła zasad bezpiecznego poruszania 

się po drodze;  

o udział uczniów w spotkaniu z policjantem 

poświęconemu bezpieczeństwu na drodze; 

o udział uczniów w obchodach "Dni Bezpiecznego 

Internetu"; 

o Spotkanie ze strażakiem - temat Bezpieczeństwo 

podczas wakacji 

 

 Działania Szkoły podejmowane na rzecz współpracy ze 

środowiskiem: 

o akcja zbiórki zużytych baterii; 

o zbiórka zakrętek; 

o użyczenie sali gimnastycznej klubowi sportowemu 

OLD BOYS; 

o użyczenie sali gimnastycznej Gimnazjum w Żyrzynie; 

o użyczenie sali gimnastycznej Klubowi Sportowemu 

ŻYRZYNIAK. 

 

 W celu uzyskiwania przez naszych uczniów jak 

najlepszych wyników w nauce podjęto  następujące 

działania: 
o uczniów klas IV-VII odjęto podwójnym 

wychowawstwem; 

o uczniowie wzięli udział w konkursach 

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 

i innych konkursach organizowanych na terenie 

naszego kraju, województwa, powiatu, gminy i szkoły; 

o 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; 

o w klasach I dokonano diagnozy wstępnej; 

o w klasach IV dokonano diagnozy wstępnej z 

matematyki i języka polskiego; 

o wychowawcy klas prowadzą karty osiągnięć uczniów 

zawierające wyniki nauczania, sprawdzianów 

próbnych oraz szczególne osiągnięcia uczniów; 

o w celu zapobiegania powstawania luk w realizacji 
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podstawy programowej wszyscy nauczyciele 

monitorowali jej realizację, a wicedyrektor 

systematycznie analizował nieobecności nauczycieli, 

dbał o organizowanie zastępstw umożliwiających 

realizację podstawy z danego przedmiotu; 

o 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; 

o nauczyciele inspirują uczniów  do własnego rozwoju, 

np. do udziału w konkursach, zawodach sportowych, 

akcjach: społecznych, charytatywnych i ekologicznych 

o chcąc zmotywować uczniów do nauki ściśle 

współpracowano z rodzicami.  

 

 W celu respektowania przez uczniów norm 

obowiązujących w szkole: 
o wychowawcy ustalali z uczniami wymagania 

dotyczące ich właściwego zachowania się w szkole i 

poza nią; 

o wychowawcy i nauczyciele rzetelnie i na bieżąco 

informowali rodziców o zachowaniu uczniów; 

o specjalnie powołany zespół nauczycieli dokonał 

analizy podejmowanych działań zaplanowanych do 

realizacji  

w ramach programu wychowawczo -profilaktycznego; 

o na gazetkach szkolnych i drzwiach szatni 

zamieszczone są regulaminy dotyczące zachowania się 

uczniów w szkole; 

o podejmowane w szkole działania wychowawcze są 

adekwatne do potrzeb uczniów. 

 

 Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole: 

o zajęcia logopedyczne - przeznaczone dla uczniów 

objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną; 

o zajęcia przydzielone w ramach godzin do dyspozycji 

dyrektora szkoły. 

 

Działalność promocyjna szkoły opierała się na zamieszczaniu 

na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gazetce szkolnej 

informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez szkołę, 

osiągnięć uczniów, prezentacji wytworów uczniowskich, 

pokazu umiejętności uczniowskich podczas imprez 

środowiskowych oraz spotkań z rodzicami, pokazu rodzicom 

prezentacji multimedialnej z wybranych uroczystości 

klasowych, prezentacji osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

Działalność informacyjna prowadzona była za pośrednictwem 

Internetu, gazetek szkolnych, ogłoszeń parafialnych, ulotek 

rozwieszanych na terenie gminy, uczniowskiej gazetki 

KROPKA, czasopism Tygodnik Powiśla i Wspólnota Puławska. 
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Gimnazjum im. Jana Pawła II          

w Żyrzynie: 

 

  Programy i projekty  zewnętrzne realizowane w 

gimnazjum  rok szkolny  2017-2018: 

o  „Postaw na Słońce”, 

o  „Noc Bibliotek”, 

o  Tydzień Czytania Dzieciom  

o Turniej maszyn wiatrowych.Piaseczyńska Fundacja 

Ekologiczna. Patronat  PGE. 

o Trzymaj formę! Organizatorzy:  Główny Inspektorat 

Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności. 

o Program edukacyjny „Winiary” – „Żyj smacznie i 

zdrowo” Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, ORE, Bank Żywności. 

o Akademia Dojrzewania „Laktacyd” – program 

profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt. 

 

 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 3 

obowiązkow3 projekty edukacyjnych. Uczniowie 

wybrali i zrealizowali następujące tematy projektów: 

o „Jak zorganizować uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej?”  opiekunowie:     Magdalena Głowacka i 

Bożena Madoń.   

o „W pęd sławy w dzieje swoje porwij nas 

Ojczyzno…”- projekt z okazji rocznicy Odzyskania 

Niepodległości,  opiekunowie: Monika Pokora, Beata 

Matyjanka, Aneta Leńczowska.   

o Dlaczego obchodzimy Boże Narodzenie?  

Opiekunowie: Anna Grzęda i Katarzyna Polak. 

 

 W roku szkolnym 2017/2018 odnotowano 15 wyjść i 

wyjazdów poza szkołę.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).  

o  Wyjazd do Lublina na pokazy chemiczno fizyczne 

oraz do ogrodu botanicznego  

o Wyjazd do Końskiego na turniej maszyn wiatrowych  

o Wyjazd uczniów klas III do Lublina na Majdanek.  

o Wyjazd uczniów do  Warszawy – Muzeum Narodowe, 

Multikino, Horror House (IIIA, B,  IIA, B).  
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o Wyjazd z okazji Dnia Dziecka do Lublina – Multikino 

(cała szkoła)  

o Trzydniowa wycieczka klas drugich do Zakopanego.  

o Wyjazd klas drugich do Warszawy – Łazienki 

Królewskie, teatr Buffo. 

o Wyjazd do Puław na podsumowanie konkursu 

profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem 

bezpieczny”. 

o Wyjazd do Puław na konkurs profilaktyczny 

profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem 

bezpieczny”. 

o Wyjazd do Lublina do Icemanii klasy trzecie.  

o Wyjazd do Warszawy do teatru Roma, udział w 

warsztatach na temat praw człowieka w Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka – klasy trzecie. 

o Wyjazd do Puław na lekcję w kinie – klasy drugie.  

o Wyjazd do Warszawy – poznanie miejsc związanych z 

bohaterami „Kamieni na szaniec” – klasy drugie. 

o Wyjazd do Puław – zwiedzanie Pałacu Czartoryskich, 

klasy trzecie.  

o Wyjazd do Warszawy: Muzeum Polin, teatr Imka – 

klasa III a i II A. 

 

 Podejmowano działania  związane  z popularyzacją 

czytelnictwa : 
o Przygotowanie  „Czytanie z Mikołajem” w ramach 

akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

o Zorganizowanie  i przeprowadzenie  szkolnego i 

gminnego  konkursu  recytatorskiego  poezji i prozy 

ks. Jana Twardowskiego. 

o Przygotowanie w ramach współpracy z 

Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Oświatowego w 

Puławach oprawy artystycznej (montaż słowno-

muzyczny) w związku z prezentacją najnowszej 

publikacji pani Barbary Miluskiej (wieloletniego 

byłego wizytatora do spraw metodyki nauczania i 

wybitnego pedagoga) pod tytułem: „Odwiedzaj swoje 

wspomnienia”.)  

o  Przygotowanie w ramach Ogólnopolskiego Dnia 

Głośnego Czytania „Spotkania z Małym Księciem”. 

W ramach tej akcji uczniowie klas IV – VII Szkoły 

Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie mieli 

przyjemność uczestniczyć w nietypowym spotkaniu 

czytelniczym zorganizowanym przez uczniów naszego 

gimnazjum. Inscenizowane czytanie fragmentów 

„Małego Księcia” A. de Saint – Exupery`ego – książki 

ponadczasowej, unikatowej i szczególnej odbyło się w 

bibliotece gimnazjum. Wydarzenie to miało na celu 

promocję czytelnictwa, rozwijanie kompetencji 

czytelniczych, zapoznanie w ciekawy sposób dzieci i 

młodzieży z tekstem wartościowym literacko, ale 

przede wszystkim stało się okazją do podkreślenia 
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zalet głośnego czytania. 

o ,,CzwartejOgólnopolskiej Nocy Bibliotek” pod hasłem: 

„RzeczpospoCzyta”  

o W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

pod hasłem „Czytanie łączy” odbyło się czytanie bajek 

i wierszyków Jana Brzechwy dzieciom z Przedszkola 

im. Misia Uszatka w Żyrzynie.  

o ,,Konkurs na najlepszego czytelnika roku  szkolnego 

2017/2018” - -najlepszym czytelnikiem roku została 

Paulina Dedera z kl. IIIb 23 przeczytane książki. 

o Wyeksponowane w czytelni  i na korytarzu gazetki 

dotyczące nowości książkowych,    We współpracy z 

nauczycielem informatyki informacje z wydarzeń 

bibliotecznych  i nowości  

o Współpraca  z nauczycielami udzielając im 

materiałów na różne uroczystości, godziny 

wychowawcze , konkursy. 

o 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:  

o udostępnianie  rodzicom podczas zebrań ulotek 

dotyczących zagrożeń (uzależnienia, dopalacze, 

przemoc, informacje o tym, gdzie szukać pomocy itp.), 

o wykonanie gazetki: „Jak radzić sobie ze złością?”, 

„Wszyscy reagujmy na przemoc”, „Poradnik 

skutecznej nauki”, „Bezpieczne wakacje”, „Gdzie 

szukać pomocy?”, 

o zorganizowanie spotkanie z pracownikami policji na 

temat bezpiecznych wakacji, bezpieczeństwa na 

drodze oraz prawnej odpowiedzialności nieletnich 

(14.06.2018r.), 

o opracowanie oferty do Wójta Gminy (działania 

zaplanowane w ramach zadań z zakresu profilaktyki 

uzależnień ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki), fundusze nie zostały jednak przyznane, 

o zorganizowanie dla uczniów wszystkich klas zajęcia 

warsztatowe prowadzone przez terapeutę uzależnień z 

Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w 

Puławach (luty 2018 r.), a dla rodziców klas II w dniu 

15.03.2018 r. spotkanie dotyczące zagrożeń ze strony 

środków psychoaktywnych, 

o przygotowanie we współpracy uczniów do  udziału w 

VII edycji powiatowego konkursu z zakresu 

profilaktyki uzależnień „Jestem świadomy – jestem 

bezpieczny” - szkołę reprezentowało 13 uczniów we 

wszystkich kategoriach, osiągnęli sukcesy: 

o w kategorii plakat  I miejsce Martyna Mitura IIIc, III 

miejsce Weronika Gałek IIIa 

o w kategorii wiersz: II miejsce ex aequo Martyna 

Mitura IIIc i Ola Wawer IIc,  
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o analizowanie zapisy monitoringu wizyjnego,  

o realizowaniwe programu  „Trzymaj formę!” we 

współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Puławach. 

o zorganizowanie indywidualne konsultacje dla uczniów 

klas III z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie – 26.03.2018r. i 

5.04.2018 r., skorzystało z nich 28 uczniów, 

o prowadzenie rozmów z rodzicami oraz 

indywidualnych rozmów z uczniami na temat wyboru 

zawodu i szkoły, udzielanie porad i konsultacji 

indywidualnych, udostępnianie informacje 

edukacyjno-zawodowe, materiały, publikacje, broszury 

i ulotki o zawodach, szkołach itp. 

o podczas zebrania ogólnego z rodzicami uczniów klas 

III (15.03.2018r.) przeprowadzenie szkolenia „Jak 

pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-

zawodowych?”, omówienie zasady rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych oraz losów absolwentów (z 

wykorzystaniem przygotowanej prezentacji),  

o zorganizowanie w dniach 23.04.2018r. oraz 

27.04.2018 r. szkolnej giełdy edukacyjnej - spotkania 

uczniów klas III z przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych, m.in.:  Zespół  Szkół Nr 1 w 

Puławach, Zespół  Szkół Nr 2 w Puławach, Zespół  

Szkół Technicznych w Puławach, Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Puławach, II Liceum 

Ogólnokształcące w Puławach, III Liceum 

Ogólnokształcące w Puławach, Zespół  Szkół Nr 3 w 

Puławach, I Liceum Ogólnokształcące w Puławach,  

o Podejmowane są bieżące działania mające na celu 

przeciwdziałanie agresji i przemocy. Istotne jest 

rozwijanie odpowiedzialnego i bezpiecznego 

korzystania z mediów społecznych, z technologii 

informacyjnej. w tym rozpoznawania 

i przeciwdziałania cyberprzemocy:  

o 14.06.2018r. - spotkanie dla wszystkich klas z 

przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w 

Puławach  na temat bezpiecznych wakacji, zagrożeń 

związanych z cyberprzemocą oraz bezpieczeństwa w 

sieci. 

o Pogłębiano świadomość ekologiczną oraz 

kształtowano szacunek do środowiska naturalnego. 

Uczniowie byli włączani do akcji o charakterze 

ekologicznym, jak zbiórki plastikowych nakrętek, 

zużytych baterii w ramach akcji Ekoszkoła,wpajano 

nawyk segregacji śmieci, prowadzona była współpraca 

z instytucjami działającymi na rzecz ochrony 

środowiska. Klasa IIIb przygotowała gazetkę z okazji 

Dnia Ziemi. W szkole zwracano uwagę i wyrabiano 

nawyki utrzymywania porządku i dbania o czystość 

otoczenia. Pielęgnowano teren zielony wokół budynku 

szkoły. 

 

 Współpraca z placówkami i organizacjami  
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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 

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 
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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  

 

Działania szkoły są  ściśle związane   z realizacją aktów 

prawnych wyższej rangi min.: Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej, Konwencji  Praw Dziecka, Ustawy o ochronie 

danych osobowych, Prawach ucznia zapisanych w statucie 

szkoły. 

 Współpraca z organem prowadzącym. 

o Uczestnictwo Wójta w  uroczystościach 

organizowanych przez gimnazjum ;  

o Dzień Nauczyciela - wręczenie nagród wójta  

o Patronat  i udział Wójta w konkursie gminnym 

poezji i prozy bożonarodzeniowej  

o Patronat  i udział Wójta w wojewódzkim 

konkursie  poezji i prozy Jana Pawła II  

o Ogólnopolska akcja czytania narodowego  

o Udział wójta i pracowników UG w spotkaniu 

autorskim dotyczącym  publikacji książki  pani 

Barbary Miluskiej (wieloletniego byłego 

wizytatora do spraw metodyki nauczania i 

wybitnego pedagoga) pod tytułem: „Odwiedzaj 

swoje wspomnienia”.) 

o Udział wójta i pracowników UG w uroczystości 

zakończenia roku szkolnego 2017/18 – ,,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. 
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XIII. Sukcesy wychowanków. 

Rok szkolny 2017/2018 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 : 

1. Ogólnopolskie konkursy plastyczne:  

o „Pluszowy miś” (Igor Zamojski, Zuzia Maruszak, Ela Rybak),  

o „Misie znane i lubiane” (Ela Rybak, Zuzia Michalska), 

o „Iglaki cudaki”  (Zosia Rybicka, Igor Zamojski),  

o „Śnieg zasypał cały świat” (Igor Wawer, Zuzia Maruszak),  

o ”Zima, zima za oknami- wszystkie barwy zimy” (Zuzia Maruszak, Zosia Rybicka, Ela 

Rybak), 

o „Zimo baw się z nami” (Igor Zamojski, Bartek Kawka),  

o „Zimowy krajobraz” (Igor Wawer, Zuzia Michalska),  

o „Polska moja Ojczyzna” (Igor Zamojski, Ela Rybak), 

o „Dziecięce marzenia” (Zosia Rybicka, Zuzia Maruszak), 

o „Moja wymarzona wakacyjna podróż” (Zuzia Michalska,Igor Zamojski), 

o „Wielkanocna kartka przedszkolaka” (Agatka Gędek, Filip Pawłowski, Maja 

Użyńska), 

o „Ja i mój czysty świat” (Natalka Szlendak, Ala Grzesiak, Hubert Próchniak), 

o „Bezpieczne wakacje” (Natalia Fidler, Ala Grzesiak). 

2. XIV Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych „Majowa 

Jutrzenka”- śpiew Aleksandra Piłat i Amelia Kozak ex aequo I miejsce 

3. „Dziecięce Spotkania Teatralne” MDK Puławy- „Zajączki” wystąpiły z bajką „Śpiąca 

Królewna” 
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4. Przegląd recytatorski „Witaj wiosno” MDK Puławy – Barbara Kozak, Marcel Pokora, Maja 

Użyńska, Oliwia Staniak, Natalia Fidler 

5. Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Mały Głos” – Amelia Kozak  I miejsce, Aleksandra 

Piłat wyróżnienie 

6. Festiwal Piosenki Przedszkolaka- Aleksandra Piłat I miejsce, Amelia Kozak III miejsce 

7. V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych- „Zajączki” – taniec Polonez i piosenka 

„Lipka”,  „Żabki”- taniec Polka, piosenka „Jadą, jadą dzieci drogą” 

8. III Gminny Plastyczny Komkurs Logopedyczny „Rodzinne Rymowanie - Rysowanie”, 

temat „Łąk, pole, las- przyroda wokół nas” (Ewa Kotowska, Julka Sykut, Natalka Fidler, 

Bartek Kwit, Jurek Pawłowski- Rogala, Julka Wrótna, Oliwka Budzisz, Nikodem Kozak) 

 

 Szkoła Podstawowa w Osinach: 

 Osiągnięcia sportowe oraz w konkursach przedmiotowych: 
 

 
1. Przedmiotowy konkurs kuratoryjny z historii - Adam Sekuła – kl.VI. – zakwalifikowanie się 

do etapu okręgowego. 

 

2. VIII Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2017 (konkurs powiatowy) – uczennice 

kl.VI; Gabriela Jędrusiak, WanessaKlempka i Milena Kowalik – II miejsce. 

 

3. I etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Liga Zadaniowa’’ – Emilia Borucka – kl.VI – 

I miejsce, Adam Sekuła – kl.VI – II miejsce.  

 

4. Konkurs plastyczny  ogłoszony przez Wójta Gminy Żyrzyn: ,,Moja Gmina za 20 lat- tu 

mieszkam, pracuję i wypoczywam’’– 29.09.2017r. – Karolina Rozmus – kl.V – nagroda 

główna, Emilia Borucka- kl.VI – nagroda główna, Marta Stańczyk, Maja Małecka i Milena 

Ochal (zespół) – kl.VI- wyróżnienie. 

 

5. Wojewódzki Konkurs Plastyczny –„ Mój patron” – wyróżnienie Jakub Szwed oraz Bartosz 

Wielgo – klasa III. 

 

6. Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o ,,Wielkopolski Bat’’ Wronki 2017 – 25.10.2017r. -  

Kacper Matraszek – kl.IV. – III miejsce w kategorii IIB. 

 

7. XIV Ogólnopolski Konkurs Tanców Polskich ,,O Muszlę Bałtyku’’- 08.11.2017r. – Kacper 

Matraszek – kl.IV. – V miejsce w kategorii IIB. 

 

8. Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Mój ulubiony bohater literacki’’ – 06.12.2017r.- laureaci: 

Wiktoria Chała, Hubert Matysiak – kl.O. , Antonina Dudzik, Patryk Wielgo – kl.I. oraz Martyna 

Kozak i Bartosz Wielgo – kl.III. 

 

9. Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Szachach Drużynowych- 17.11.2017r. – uczniowie 

kl.V. : Piotr Kopiński, Mateusz Olszak, Mikołaj Cieśla i Julia Wiejak – III miejsce. 

 

10.  ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ 2017- cykl jesienny. Uczniowie w swoich kategoriach 

wiekowych zdobyli: 
o 60 m dziewczęta- Gabriela Matysiak – kl.VII. – I miejsce, 60 m chłopcy- Bartosz 

Nowacki –kl.VII. – I miejsce, Adrian Próchniak – kl.VI – I miejsce 

o 300 m dziewczęta – Wanda Gorgol- kl.VI. – I miejsce, 300 m chłopcy – Adrian 

Próchniak – kl.VI - I miejsce, Mikołaj Cieśla –kl.V. – II miejsce 

o skok w dal – Emilia Borucka – kl.VI- II miejsce 
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o pchnięcie kulą – dziewczęta – Emilia Borucka – III miejsce , pchnięcie kulą - chłopcy – 

Kamil Matysiak – kl.VII – I miejsce, Jakub Kosyl – kl.VII – II miejsce 

o rzut piłką palantową – Emilia Borucka- III miejsce. 

 

11. ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ 2017 cykl jesienny. Uczniowie w swoich kategoriach zdobyli: 

 

o 60 m dziewczęta – Gabriela Matysiak – kl.VII. – I miejsce, Aleksandra Węgorek – kl.VI 

– III miejsce, Wanda Gorgol – kl.VI – I miejsce, 60 mchłopcy – Kamil Matysiak- kl.VII 

– II miejsce, Adrian Próchniak-kl.VI – II miejsce, Piotr Kopiński- kl.V. – III miejsce 

o 600 m dziewczęta- Wanda Gorgol – kl.VI. – I miejsce, Aleksandra Mrozek – kl.VI – III 

miejsce, 300 m chłopcy – Kamil Matysiak – kl.VII. – I miejsce, skok w dal dziewczęta 

– Gabriela Matysiak – kl.VII – I miejsce, Aleksandra Wegorek – kl.VI – II miejsce, 

Wanda Gorgol – kl.VI.- I miejsce, skok w dal chłopcy – Piotr Kopiński – kl.V. – III 

miejsce, rzutpiłką palantowa dziewczęta – Wanda Gorgol – kl.VI . – III miejsce, 

rzutpiłką palantowa chłopcy – Kamil Matysiak – III miejsce. 

 

 

12. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego -  Adrianna Gorgol – 

 kl. IV – III miejsce, Anna Wiejak – kl. III. – wyróżnienie 

 

13.  Uczeń kl. V- Mateusz Olszak został najlepszym zawodnikiem szachowym w IX Zimowym 

Turnieju Szachowym dla Dzieci w Osinach ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Osinach. 

 

14.  Turniej Piłki Nożnej Ministrantów- drużyna chłopców z klas: V i VII w składzie: Karol 

Pawłowski, Jakub Kosyl, Kamil Matysiak, Bartosz Nowacki, Patryk Węgorek i Maksymilian 

Nowacki – II miejsce. 

 

15. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’- Emilia Borucka – 

kl.VI. – II miejsce, Piotr Sykut – kl. IV. – III miejsce. 

 

16. Gminny Turniej Warcabowy- Mateusz Olszak – kl. V. – II miejsce i Piotr Kopiński – kl. V. – 

III miejsce. 

 

17. Gminny Konkurs Matematyczny ,,Liga Zadaniowa’’ – II etap- Emilia Borucka – kl.VI. – I 

miejsce, Adam Sekuła – kl.VI . - I miejsce, Aleksandra Mrozek – kl.VI. – III miejsce, Wanda 

Gorgol – kl.VI. –III miejsce. 

 

18. Gminne Indywidualne Mistrzostwa Tenisa Stołowego w swoich kategoriach wiekowych 

zajęli: Mateusz Olszak – kl. V. – I miejsce, Piotr Sykut – kl .IV. – III miejsce, Wanda Gorgol – 

kl.VI.- I miejsce, Gabriela Jędrusiak – kl.VI.- III miejsce, Karol Pawłowski – kl. VII – II miejsce. 

 

19. Międzygminne Mistrzostwa w ,, Minipiłce Nożnej Chłopców’’- drużyna chłopców w składzie: 

Piotr Sykut – kl. IV., Mateusz Olszak, Maksymilian Nowacki, Patryk Zarychta, Mikołaj Cieśla, 

Szymon Pisula, Piotr Kopiński – kl. V., Adam Sekuła, Adrian Próchniak- kl.VI. , Bartosz 

Nowacki – kl. VII. – III miejsce 

 

20. Międzygminne Mistrzostwa w ,,Minipiłce Nożnej Dziewcząt’’ – drużyna dziewcząt w 

składzie: Gabriela Jędrusiak, Milena Kowalik, Wanda Gorgol, Milena Ochal, Emilia Borucka, 

Aleksandra Węgorek, Aleksandra Mrozek, Marta Stanczyk- kl.VI oraz Karolina Rozmus – kl.V 

– I miejsce 

 

21. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur’’ – Bartosz Wielgo – kl. III. – 

wyróżnienie. 
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22. I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn ,, 100 Turniejów na 100-lecie 

Niepodległości’’- uczniowie zajęli następujące miejsca w swoich kategoriach wiekowych: - 

Patryk Wielgo – kl .I. – II miejsce, Piotr Kopiński – kl. V. – I miejsce, Mateusz Olszak – kl. V. – 

II miejsce, Julia Wiejak – kl. V. – III miejsce,  Patryk Węgorek – kl. VII. – III miejsce. 

 

23.  Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Nie wypalaj traw’’ – uczniowie kl. III. – Wiktor 

Noworolnik, Kacper Stańczyk i Bartosz Wielgo – wyróżnienie.  

 

24. IV Gminny Konkurs Plastyczny ,,Psiaczki, kociaczki i inne domowe zwierzaczki’’ – 

laureaci: Adrian Bicki – kl.0., Krystian Zarychta – kl.0. i Patryk Wielgo – kl.I. 

 

25. Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego ,,English Spelling Test’’ w Żyrzynie – Adam 

Sekuła – kl.VI. – I miejsce. 

 

26. Gminny Konkurs Matematyczny ,,Liga Zadaniowa,, - r.szk. 2017/2018 – Emilia Borucka – 

kl.VI. – I miejsce, Adam Sekuła- kl.VI. – II miejsce. 

 

 

 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: 

Osiągnięcia uczniów: 
 

Oddział Przedszkolny   

1 .Konkursrecytatorski o tematyce ekologicznej - II miejsce Miłosz Cybula. 

 

Klasa I. 

1. Konkurslogopedyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową  i Przedszkole w Żyrzynie – 

wyróżnienia: Kacper Noworolnik, Amelia Bernat, Bartosz Szlendak, Kacper Walasek. 

2. I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn -I miejsca  Natalia Rułka. 

 

Klasa II  

1. Gminny konkurs plastyczny „Papież Jan Paweł II”- II miejsce Patrycja Jońska. 

2. Gminnym konkurs"Anioły Bożego Narodzenia" - Krzysztof Srachyra. 

3. Szkolny konkurs„Bajkowa zakładka do książki”- nagrody otrzymały: Paulina Drózd, Patrycja 

Jońska, Julia Strumnik, Lena Grzechnik. 

4.Konkursie SU „Dyniowe latarnie”- nagrody za udział  Patrycja Jońska, Paulina Drózd, Nikola Kawka, 

Julia Strumnik. 

5. I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn - 2 miejsce – Julia Strumnik, 3 miejsce – 

Paulina Drózd. 
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Klasa III 
 

1. Gminny Konkurs Recytatorski Utworów Księdza Jana Twarowskiego - III miejsce Julita Łuka. 

 

2.  I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn - I miejsce Stanisław Kopka i II miejsce 

JanBiber. 

 

3. Konkurs Recytatorski Poezji Ekologicznej - III miejsce Julita Łuka w Konkursie. 

 

4. Międzygminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w mini-piłkę nożną chłopców w Baranowie-

reprezentacja szkoły- IV miejsce w składzie Rybicki Rafał, Szymanek Bartosz, Kozak Bartłomiej, 

Szaruga Arkadiusz, Goluch Kacper, Walasek Dominik, Ponikowski Kacper, Rybak Bartosz, Kot Maciej, 

Pieńkosz Szymon, Kowalewski Krzysztof . 

 

Klasa V 

 

1. Szachowe drużynowe Mistrzostwa Powiatu - IV miejsce SP Skrudki w składzie: Natalia Kozak, 

Bartłomiej Kozak, Nadia Lengier z klasy czwartej oraz Michał Kot z klasy piątej. 

 

2. Konkurs plastyczny "Anioły Bożego Narodzenia" organizowanym przez Gminna Bibliotekę 

Publiczną i świetlicę w Żyrzynie - I miejsce Martyna Frel. 

3. Szachowe drużynowe Mistrzostwa Powiatu - IV miejsce SP Skrudki: Maciek Kot 

 

Klasa VI  

1. Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt Szkół 

Podstawowych III miejsce SP Skrudki - Magdalena Lędas, Kinga Kamola, Aleksandra Wawer 

2. Gminny Konkurs Plastyczny "Anioły Bożego Narodzenia" - I miejsceNatalia Janiszek. 

3. XVI  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świętym Bracie Albercie „Trzeba dobrym być jak chleb”, 

organizowany przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” -I miejsce Magdalena Lędas 

4. Gminny Konkurs Języka Angielskiego ”Spelling Test”- III miejsce Magdalena Lędas. 

W szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie wzięło udział sześcioro uczniów: 

Julia Gałuszewska, Karolina Głuch,  Natalia Janiszek, Magdalena Lędas, Arkadiusz Szaruga i Kinga 

Rybicka. Arkadiusz Szaruga i Kinga Rybicka zakwalifikowali się do etapu okręgowego . 

 

5. Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI- Panda. 
o Przyroda – 3 miejsce i dyplom laureata: KarolinaGłuch; 7 miejsce: Natalia Janiszek; 5 miejsce 

i dyplom laureata:Magdalena Lędas,3 miejsce i dyplom laureata: Kinga Rybicka i Arkadiusz 

Szaruga. 

 

6. I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn - III miejsce Magdalena Lędas. 

 

7. Konkurs plastyczny „Henryk Sienkiewicz w krzywym zwierciadle”- I miejsceKinga Rybicka. 

 

 

Klasa VII  



 

62 

1. I Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Gminy Żyrzyn - 1 miejsce – Julia Szlendak 

 
 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:  

 
 

Osiągnięcia dydaktyczne 

w konkursach i zawodach sportowych: 

I półrocze 2017/2018 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

XXI Ogólnopolski i 

XXXV Wojewódzki 

Przegląd  Dziecięcej i 

Młodzieżowej Twórczości 

Literackiej Lipa 2017 pod 

patronatem Prezydenta 

Miasta Bielska – Białej: 

Ogólnopolski 

Karolina Boncik kl. VI b - 

laureat p. Aurela Niedbała 

Piąta edycja 

ogólnopolskiego konkursu 

„Podróżuj, śnij, odkrywaj!” 

Ogólnopolski 

Karolina Boncik kl. VI b  

Sylwia Świderska kl. VI b – 

laureatki 

p. Aurela Niedbała 

Kuratoryjny Konkurs 

Ortograficzny 
wojewódzki 

Angelika Cybula kl. VI a – 

udział w II etapie 

Julia Kozak kl. VI a – udział 

w II etapie 

p. Anna Stolarska 

Kuratoryjny Konkurs 

Polonistyczny 
wojewódzki 

Angelika Cybula kl. VI a – 

udział w II etapie 
p. Anna Stolarska 

Kuratoryjny Konkurs 

Matematyczny 
wojewódzki 

Julia Pszczoła kl. VII a – 

udział w II etapie 
p. Beata Kubak 

VI Międzyszkolny 

Konkurs Recytatorski 

,,Twórczość Bronisława 

Pietraka” w Garbowie 

wojewódzki 
Wojciech Szymanek kl. V b 

– wyróżnienie 
p. Anna Stolarska 

Konkurs ,,Wyślij życzenie 

na święta” 
wojewódzki 

Nikola Sereda kl. V b - 

wyróżnienie 

p. Katarzyna 

Gołębiowska - 

Kawalec 

Poetycki Apel Pamięci 

„… o Niepodległą…”  
Międzypowiatowy 

Szymon Sykut  kl. V a – I 

miejsce 

p. Aurela Niedbała 

21. Jesienny Konkurs 

Recytatorski 
powiatowy Mateusz Drapała kl. III a –    p. Alicja Adamczyk 

Turniej jednego wiersza 

„Nie pisz do szuflady” 
powiatowy 

Amelia Ziarek kl. IV b – 

nagroda 
p. Aurela Niedbała 
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Powiatowy Konkurs 

Literacki „Marzeniem 

moim jest…” 

powiatowy 
Amelia Ziarek  kl. IV b – 

nagroda 
p. Aurela Niedbała 

Gminny Konkurs 

Matematyczny ,,Liga 

zadaniowa „ I etap 

gminny 
Adrianna Mikos kl. VI b – 

II miejsce  
p. Urszula Krawczak 

Konkurs wiedzy na 

temat uzależnień 
szkolny 

Nagrodzeni: 

Martyna Bernat kl. VI b 

Karolina Boncik kl. VI b 

Oliwia Trybuła kl. VI a  

Mikołaj Błachnio kl. VII a 

Jakub Pielaszkiewicz kl. VII b 

p. Wioletta Maczka 

p. Marzena Furtak 

 

 

Osiągnięcia artystyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Ogólnopolski Konkurs 

,,Bożonarodzeniowe 

szopki przestrzenne” 

ogólnopolski 

Uczniowie klasy III c 

Zuzanna Kośmińska - III nagroda 

Hanna Rybak - III nagroda 

Jakub Pszczoła - II nagroda 

Kacper Wąsik - II nagroda 

Kuba Wrótny - wyróżnienie 

Zuzanna Przewłoka - I nagroda 

Zofia Przewłoka - I nagroda 

p. Elżbieta Kałkowska 

XXXIII Ogólnopolski 

Konkurs Kolęd Puławy 

2018  

ogólnopolski Julia Pszczoła kl. VII b - wyróżnienie p. LyudmylaZahorodna 

Gminny Konkurs 

Plastyczny na prace 

przestrzenną ,,Anioły 

Bożego Narodzenia” 

gminny 

Jagoda Kędziora kl. II a – I miejsce 

Natalia Woźniak kl. III b – I miejsce 

p. Maryla Raczyńska 

p. Monika Lipnicka  

Zuzanna Kośmińska kl. III c – II 

miejsce 

Sylwia Molenda kl. III c – II miejsce 

p. Elżbieta Kałkowska 

Konkurs plastyczny 

,,Barwy jesieni” 
szkolny 

Julia Ciuba kl. III a 

Jakub Szymanek kl. III a 
p. Alicja Adamczyk 

Jagoda Kędziora kl. II a – 

wyróżnienie  
p. Agnieszka Gałek 

Urszula Rybak kl. I a – wyróżnienie  

Przemek Cybula kl. I a – wyróżnienie   
p. Jolanta Kukier 

Nina Chaber kl. III b  

Natalia Woźniak kl. III b 
p. Maryla Raczyńska 

Kuba Wrótny kl. III c  p. Elżbieta Kałkowska  

Mateusz Grzęda-Sokolnicki kl. I b p. Joanna Jankowska 

Konkurs na 

najpiękniejszą dynię 

halloweenową 

szkolny Klasa II a – II miejsce p. Agnieszka Gałek 
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Konkurs na kartkę 

świąteczną i życzenia 

w języku angielskim  

szkolny 

Jagoda Kędziora kl. II a – I miejsce  p. Agnieszka Gałek 

Maja Stachyra kl. III a 

Magdalena Kuta kl. III a 
p. Alicja Adamczyk 

Natasza Kęsik kl. I b 

Maria Przybyś kl. I b 
p. Joanna Jankowska 

Konkurs plastyczny na 

ozdobę choinkową  
szkolny 

Lena Tadrjan kl. III a p. Alicja Adamczyk 

Malwina Matysiak kl. I a p. Jolanta Kukier 

Zuzanna Kośmińska kl. III c – II 

miejsce 
p. Elżbieta Kałkowska 

Maja Kłak kl. I b 

Maria Przybyś kl. I b 
p. Joanna Jankowska 

Konkurs plastyczny dla 

uczniów klas 

pierwszych ,,Ilustracja 

do pierwszej książki 

wypożyczonej z 

biblioteki szkolnej” 

szkolny 

Julia Zagulska kl. I a – nagroda 

Urszula Rybak kl. I a – nagroda  

Malwina Matysiak kl. I a – nagroda  

Patrycja Kowalczyk kl. I a – 

wyróżnienie 

Przemysław Cybula kl. I a – 

wyróżnienie  

p. Jolanta Kukier 

Izabela Rybak kl. I b – nagroda  

Gabriela Walasek kl. I b – nagroda  

Natasza Kęsik kl. I b – wyróżnienie  

Julia Lisowska kl. I b – wyróżnienie  

Maria Przybyś kl. I b – wyróżnienie  

p. Joanna Jankowska 

Szkolny Festyn SKO szkolny Klasa III b – I miejsce p. Krystyna Barańska  

Konkurs biblioteczny 

,,Najlepszy czytelnik 

Międzynarodowego 

miesiąca bibliotek 

szkolnych 2017” 

szkolny Nina Chaber kl. III b – I miejsce p. Krystyna Barańska 

Konkurs biblioteczny 

,,Najlepiej czytająca 

klasa  w 

Międzynarodowym  

miesiącu bibliotek 

szkolnych 2017” 

szkolny Klasa III b – I miejsce  p. Krystyna Barańska 

Szkolny konkurs 

plastyczny nt. 

uzależnień 

szkolny 

Marcjanna Kuta kl. V b – I miejsce  

Wyróżnienia: 

Agnieszka Grzechnik kl. V b 

Zuzanna Szwed kl. V b 

Nikola Sereda kl. V b 

p. Wioletta Maczka 

p. Marzena Furtak  

 

 

 

Osiągnięcia sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni Imię i nazwisko 
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nauczyciela 

przygotowującego  

Mistrzostwa Gminy w 

drużynowym tenisie 

stołowym 

gminny 

Drużyna: 

Mateusz Olszak kl. VI b 

Wojciech Rułka kl. VI b 

Szymon Grobel kl. VI b – I miejsce 

p. Marlena Maciąg 

Drużyna: 

Dagmara Walaszek kl. VI a 

Karolina Boncik kl. VI b – III miejsce 

Międzygminne 

zawody w 

drużynowym tenisie 

stołowym 

międzygminne 

Drużyna: 

Mateusz Olszak kl. VI b 

Wojciech Rułka kl. VI b 

Szymon Grobel kl. VI b – I miejsce 

Mistrzostwa powiatu 

w drużynowym tenisie 

stołowym 

powiatowy 

Drużyna: 

Mateusz Olszak kl. VI b 

Wojciech Rułka kl. VI b 

Szymon Grobel kl. VI b – V miejsce 

 

II półrocze 

Konkursy dydaktyczne/przedmiotowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

XXXIV Międzynarodowy 

Konkurs Literackiej 

Twórczości Dzieci i 

Młodzieży im. Wandy 

Chotomskiej 

międzynarodowy 

Mateusz Wiśniewski – kl. V 

a - laureat 

Wiktor Strug – kl. V a - 

wyróżnienie 

Alicja Niski – kl. V a - 

wyróżnienie 

Amelia Staniak – kl. IV b 

 - wyróżnienie  

p. Aurela Niedbała 

Międzynarodowy Konkurs 

Matematyczny Kangur 

2018 
międzynarodowy 

Dagmara Bator – kl. III b 

wyróżnienie 

Dominik Wasiak – kl. IIIb 

wyróżnienie    

p. Krystyna Barańska  

Amelia Staniak – kl. IV b- 

wyróżnienie 

Mikołaj Kuflewski – kl. IV 

b - wyróżnienie 

p. Beata Kubak 

Międzynarodowy konkurs 

z języka angielskiego ,,The 

Big Challenge’’  
międzynarodowy 

Mikołaj Kuflewski – kl. IV 

b – 13 miejsce 

Amelia Staniak – kl. IV b – 

36 miejsce 

Amadeusz Struziak – kl. VII 

b – 55 miejsce 

p. Iwona Saran 
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Bartosz Maciak – kl. V b – 

22 miejsce 

Marcin Wereszczyński – kl. 

V b – 32 miejsce 

Antoni Urbański – kl. V b – 

50 miejsce 

Wiktoria Kuba – kl. VII a – 

51 miejsce 

p. Agnieszka Zając 

Bartłomiej Cieśla – kl. VI a 

– 43 miejsce 

Martyna Stachyra – kl. VI b 

– 60 miejsce 

p. Zbigniew Bielak 

Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy Pożarniczej 

,,Młodzież zapobiega 

pożarom” 

wojewódzki 
Piotr Szaniawski – kl. IV b – 

6 miejsce 

p. Marzena Furtak 

p. Monika Lipnicka 

IX Międzyszkolny 

Konkurs Literacki „Czas 

szkoły – czas 

dojrzewania”(zasięg 

ogólnopolski) 

międzyszkolny 

Amelia Ziarek – kl. IV b – I 

miejsce 

Adrianna Mikos – kl. VI b – 

wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

XIV Puławski Turniej 

Krasomówstwa, Recytacji, 

Muzyki i Pieśni 

Narodowych „Witaj 

Majowa Jutrzenko!” pod 

patronatem Prezydenta 

Miasta Puławy 

powiatowy 

Zuzanna Kozak – kl. II a – 

II miejsce 

Jagoda Kędziora – kl. II a - 

wyróżnienie 

p. Agnieszka Gałek 

Malwina Matysiak – kl. I a - 

wyróżnienie 

p. Jolanta Kukier 

Szymon Sykut – kl. V a – 

wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

XIV Puławski Turniej 

Krasomówstwa, Recytacji, 

Muzyki i Pieśni 

Narodowych. 

powiatowy 

Mateusz Drapała – kl. III a – 

laureat 

 

p. Alicja Adamczyk 

Dagmara Bator – kl. III b – 

II miejsce 

Szymon Wiejak – kl. III b – 

III miejsce 

p. Krystyna Barańska  

Gminny Konkurs 

matematyczny LIGA 

ZADANIOWA 
gminny 

Adrianna Mikos – kl. VI b -   

II miejsce 

Jakub Korzec – kl. VI a -   

IV miejsce 

p. Urszula Krawczak 

Międzyszkolny konkurs z 

języka angielskiego 

English Spellingtest 

gminny 
Martyna Stachyra – kl. VI b 

– III miejsce 
p. Zbigniew Bielak 
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Gminny konkurs 

recytatorski poezji i prozy 

księdza Jana 

Twardowskiego ,,W 

świecie księdza Jana’’ 

gminny 

Zuzanna Kozak – kl. II a – I 

miejsce 
p. Agnieszka Gałek 

Malwina Matysiak – kl. I a – 

II miejsce 
p. Jolanta Kukier 

Wojciech Szymanek – kl. V 

b – wyróżnienie 
p. Anna Stolarska 

Gminny konkurs 

ortograficzny – Mistrz 

Ortografii Gminy Żyrzyn 
gminny 

Natalia Zamojska – kl. III b 

– I miejsce 
p. Krystyna Barańska  

Michalina Kopeć – kl. III c 

– II miejsce 
p. Elżbieta Kałkowska 

Lena Tadrjan – kl. III a – III 

miejsce 
p. Alicja Adamczyk 

Szkolny konkurs literacki 

z okazji jubileuszu 200-

lecia oświaty żyrzyńskiej: 

 

szkolny 

Kategoria opowiadanie: 

Natalia Golcc – kl. VI b – I 

nagroda 
Adrianna Mikos – kl. VI b – 

II nagroda 
Martyna Stachyra – kl. VI b 

– wyróżnienie 

Anna Olszak – kl. VI b – 

wyróżnienie 

Kategoria wiersz: 

Karolina Boncik – kl. VI b – 

I nagroda 
Lena Dobosz – kl. VI b – II 

nagroda 
Martyna Bernat - 

wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

Szkolny konkurs o tytuł 

,,Znawcy ortografii  Szkoły 

Podstawowej im. A. 

Mickiewicza w Żyrzynie  

szkolny 
Angelika Cybula – kl. VI a – 

I miejsce 
p. Anna Stolarska 

Szkolny konkurs literacki 

,,Najciekawszy dzień  z 

uczniowskiego życia”” 

szkolny 

Kategoria wiersz: 

Natalia Kopeć – kl. V b – III 

miejsce 

Kategoria opowiadanie: 

Nikola Sereda – kl. V b- III 

miejsce 

p. Anna Stolarska 
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Konkurs wiedzy o 

bezpiecznym Internecie 

dla klas czwartych 

szkolny 

Amelia Staniak – kl. IV b – 

I miejsce 

Jakub Grad – kl. IV a  - I 

miejsce 

Mikołaj Kuflewski – kl. IV 

b – II miejsce 

Hanna Rułka –kl. IV a – III 

miejsce 

Mateusz Kozak – kl. IV a -  

III  miejsce 

p. Maryla Raczyńska  

 

 

II półrocze 

Konkursy artystyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

X Archidiecezjalny 

Konkurs Plastyczny 

,,Kościół ubogacający 

świat” 

wojewódzki 
Jakub Szymanek – kl. V – II 

miejsce  
p. Alicja Adamczyk 

Konkurs na plakat 

,,Tworzymy kulturę w 

sieci’’ 
gminny 

kl. IV b – II miejsce  

kl. VI b – III miejsce  

 

 

 p. Maryla Raczyńska 

III Gminny konkurs 

logopedyczny ,,Rodzinne 

rymowanie-rysowanie” 
gminny 

Urszula Rybak kl. I a 

Maja Błachnio kl. I a 

Julia Zagulska kl. I a 

p. Maryla Raczyńska 

Szkolny konkurs na kartkę 

walentynkową 
szkolny 

Anna Kotowska – kl. II a – 

III miejsce 
p. Agnieszka Gałek  

Lena Tadrjan – kl. III a – 

nagroda 

Hubert Grobel - kl. III a - 

nagroda 

p. Alicja Adamczyk 

Szkolny konkurs plastyczny 

,,Bajki znane i nieznane” 
szkolny 

Julia Zagulska kl. I a 

Mateusz Grzęda kl. I b 

Julia Lisowska kl. I b 

Zofia Furtak kl. I b 

p. Maryla Raczyńska 

p. Monika Lipnicka 

 

II półrocze 

Konkursy sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Nagrodzeni 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego  
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Mistrzostwa Powiatu 

w drużynowym tenisie 

stołowym 

powiatowy 

V miejsce – drużyna: Mateusz 

Olszak, Szymon Grobel, Wojciech 

Rułka kl. VI b 

p. Marlena Maciąg 

Międzygminne 

mistrzostwa w 

drużynowym tenisie 

stołowym międzygminne 

I miejsce – drużyna: : Mateusz 

Olszak, Szymon Grobel, Wojciech 

Rułka kl. VI b 

p. Marlena Maciąg 

III miejsce – drużyna: Karolina 

Boncik kl. VI b i Dagmara 

Walaszek kl. VI a 

p. Marlena Maciąg 

Międzygminne 

Mistrzostwa w mini 

piłkę nożną międzygminne 

II miejsce – drużyna: Szymon Grobel, 

Wojciech Rułka, Mateusz Olszak kl. 

VI b; Jakub Wawer, Aleks 

Maruszak, Michała Saran,  Jakub 

Cieśla, Bartosz Maciak, Paweł 

Mazurek 

p. Marlena Maciąg 

p. Agata Adach 

Indywidualny gminny 

turniej w tenisa 

stołowego  

gminny 

I miejsce – Dagmara Walaszek kl. VI 

a 

p. Marlena Maciąg 

p. Agata Adach 
I miejsce – Wojciech Rułka kl. VI b 

II miejsce – Michał Wawer kl. VI b 

III miejsce – Szymon Grobel  kl. VI b 

Gminny konkurs 

warcabowy 
gminny 

Jakub Tomczak – kl. III a – III 

miejsce 

p. Monika Lipnicka 

p. Elżbieta Wrzos 

p. Maryla Raczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 Gimnazjum w Żyrzynie 

 

Osiągnięcia szkolne, międzyszkolne, międzygminne  1- 2 okres 2017/18  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 Ogólnopolski Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia – etap 

szkolny 

16.XI.2017r. Julia Kawka  Ewa Skawińska 

- Baj 
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2 Konkurs przedmiotowy języka 

polskiego 

22.XI.2017r. Weronika Gałek,  Anastazja Cieloch Beata 

Matyjanka 

3 Konkurs przedmiotowy z 

matematyki 

28.XII.2018r. Kacper Chabros i Adrian Wasiak K. Jóźwiak 

4 Konkurs przedmiotowy z biologii 28.XII.2017r. Paweł Szymanek Ewa Skawińska 

- Baj 

5 III miejsce w drużynowych 

międzygminnych zawodach w 

tenisie stołowym 

11.02.2018r. Dudek Rafał, Krystian Grobel, 

Szczęsny Konrad 

M. Pokora 

I. Kozłowska 

 

 

Osiągnięcia szkolne, międzyszkolne, międzygminne 2 okres 2017/18 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 I miejsce w międzygminnym 

turnieju piłki siatkowej dziewcząt 

16.02.2018r. A. Kwit, O. Molenda, D. Przewłoka, 

M. Kłak, A. Wawer, J. Kamola, W. 

Kokowicz, K. Wawer, W. Gałek, M. 

Mitura 

M. Pokora 

I. Kozłowska 

2 II miejsce w międzygminnym 

turnieju piłki siatkowej chłopców 

19.02.2018r. M. Lędas, M. Urbański, P. Rybak, J. 

Kowalik, K. Pruchniak, D. 

Kowalewski, M. Szaruga, M. 

Trybuła, K. Grobel, K. Szczęsny 

M. Pokora, 

 I. Kozłowska 

3 I miejsce w międzygminnym 

turnieju siatkówki plażowej 

dziewcząt 

14.05.2018r. Aleksandra Wawer, Wiktoria 

Kokowicz 

M.Pokora 

4 II miejsce w międzygminnym 

turnieju siatkówki plażowej 

chłopców 

14.05.2018r. Mikołaj Szaruga, Krystian Grobel I. Kozłowska 

M.Pokora 

 

 

Osiągnięcia powiatowe II okres 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 Konkurs powiatowy z zakresu 

profilaktyki uzależnień  

„Jestem świadomy – jestem 

bezpieczny” 

 

22.03.2018 w kategorii - plakat  

I miejsce - Martyna Mitura IIIc 

III miejsce – Weronika Gałek IIIa 

w kategorii - wiersz 

Elżbieta 

Kałkowska 

Jolanta 

prończuk 
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II miejsce ex aequo Martyna Mitura 

IIIc oraz Aleksandra Wawer IIc 

2 II miejsce w powiatowym turnieju 

piłki siatkowej dziewcząt 

23.02.2018 A. Kwit, O. Molenda, D. Przewłoka, 

M. Kłak, A. Wawer, J. Kamola, W. 

Kokowicz, K. Wawer, W. Gałek, M. 

Mitura 

M. Pokora, 

 I. Kozłowska 

3 II miejsce w mistrzostwach 

powiatu puławskiego w siatkówce 

plażowej dziewcząt 

21.05.2018 Aleksandra Wawer, Wiktoria 

Kokowicz 

M. Pokora 

4 II miejsce w mistrzostwach 

powiatu puławskiego w siatkówce 

plażowej chłopców 

21.05.201 Mikołaj Szaruga, Krystian Grobel I. Kozłowska 

5 I miejsce w indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w lekkiej 

atletyce w rzucie oszczepem 

18.05.2018 Trybuła Mateusz I. Kozłowska 

6 III  miejsce w indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w lekkiej 

atletyce w rzucie oszczepem 

18.05.2018r Jakub Kowalik M.Pokora 

7 II miejsce w indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w lekkiej 

atletyce w rzucie oszczepem 

18.05.2018 Wiktoria Kokowicz M. Pokora 

8 III miejsce w indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w lekkiej 

atletyce w skoku w dal 

18.05.2018 Krystian Grobel I. Kozłowska 

9 I miejsce w indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w lekkiej 

atletyce w pchnięciu kulą 

18.05.2018 Mikołaj Szaruga I. Kozłowska 

 

 

Osiągnięcia rejonowe I i II  okres 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 Turniej maszyn wiatrowych – 

eliminacje regionalne w Końskich, 

awans do ogólnopolskiego finału w 

Pruszkowie 

25. 11. 2017r. Adrian Matraszek, Kuba Pietrasiak, 

Patryk Cybula 

K. Jóźwiak 

 

2 

I miejsce w rejonowych  

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

rzucie oszczepem 

28.05.2018r. Trybuła Mateusz I. Kozłowska 
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3 

 

III miejsce w rejonowych 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w 

rzucie oszczepem 

28.05.2018r. Jakub Kowalik M. Pokora 

4 

 

I miejsce w rejonowych Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej w rzucie 

oszczepem 

29.05.2018r. Wiktoria Kokowicz M. Pokora 

 

 

 

                                                  Osiągnięcia wojewódzkie I i II okres  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 VII Wojewódzki Konkurs 

Antytytoniowy „Nikotynie 

NIE”kategoria - plakat 

16.XI. 2017r. Julia Kula I miejsce Elżbieta 

Kałkowska 

2 Przedmiotowy konkurs z historii 

organizowany przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty 

9.03.2018 Kacper Chabros- 

27 pkt- tytuł finalisty konkursu 

Emilka Miazga- 

33 pkt- tytuł finalisty konkursu 

(uczennicy zabrakło 2 pkt do tytułu 

laureata) 

Anna Grzęda 

 

 

 

 

Osiągnięcia międzynarodowe  

 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 Międzynarodowy konkurs z języka 

angielskiego- The Big Challenge 

Contest (w konkursie wzięło udział 

38 uczniów;  19 ucz. klasa 2,  

19 uczn. klasa 3) 

10.04.2018 Klasa 2 na 2675 uczestników – Jakub 

Szlendak 1-szkoła, 3-województwo, 

289 –kraj, Jakub Kowalik 2-szk., 7-

woj., 452-kraj, Wiktoria Cybula 3-szk., 

13-woj., 581-kraj, Anna Kwit 4-szk., 

15-woj., 651-kraj, Wiktoria Golcc 5-

szk., 17-woj., 818-kraj, Paweł Rybak 6 

szk., 18-woj., 899-kraj, Mikołaj 

Urbański 7-szk., 21-woj., 1167-kraj, 

Julia Kawka 8-szk., 27-woj., 1491-kraj, 

Gabriela Kozak 9-szk., 30-woj., 1557-

kraj, Igor Puchała 10-szk., 35-woj., 

Magdalena 

Głowacka, 

Iwona Saran 
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1723-kraj, Florian Okonowski 11-szk., 

36-woj., 1748-kraj, Julia Kamola 12-

szk., 38-woj., 1771-kraj, Oliwia 

Strumnik 13-szk., 42-woj., 1868-kraj, 

Fabian Zdun 14-szk., 46-woj., 1956-

kraj, Anna Góralczyk 15-szk., 47-woj., 

1957-kraj, Kacper Szwed 16-szk., 50-

woj., 1985-kraj, Paweł Szymanek 16-

szk., 50-woj., 1985-kraj, Oskar Grzelak 

18-szk., 54-woj., 2046-kraj, Martyna 

Ochal 19-szk., 58-woj., 2122-kraj 

Klasa 3 na 2270 uczestników – Emilka 

Miazga 1-szk., 11-woj., 345-kraj, 

Kacper Chabros 2-szk., 13-woj., 439-

kraj, Weronika Gałek 3-szk., 14-woj., 

472-kraj, Bartosz Kukier 4-szk., 17-

woj., 521-kraj, Sandra Gogacz 5-szk.. 

28-woj., 963-kraj, Jakub Pietrasiak 5-

szk.. 28-woj., 963-kraj, Sylwia Struziak 

5-szk.. 28-woj., 963-kraj, Radek Kopeć 

8-szk., 39-woj., 1336-kraj, Rafał 

Szlendak 9-szk., 41-woj., 1397-kraj, 

Piotr Szaruga 10-szk., 42-woj., 1416-

kraj., Amelia Bernat 11-szk., 48-woj., 

1614-kraj, Jakub Nowacki 11-szk., 48-

woj., 1614-kraj, Weronika Staniak 13-

szk., 60-woj., 1824-kraj, Izabella Furtak 

14-szk., 64-woj., 1860-kraj, Tomasz 

Kozak 15-szk., 66-woj., 1893-kraj, 

Natalia Mizak 16-szk., 67-woj., 1926-

kraj, Julia Fiborek 17-szk., 68-woj., 

1937-kraj, Anastazja Cieloch 18-szk., 

75-woj., 2044-kraj. 

 

 


