
UCHWAŁA NR XV/120/2016 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 4 listopada 2016 r. 

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

2015/2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.), w związku z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156 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 2015/2016 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XV/…/2016 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 04 listopada 2016r. 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2015/2016 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych gminy Żyrzyn w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty.  

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Żyrzyn, z uwzględnieniem 

wyników sprawdzianu  i egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz 

kontroli – ewaluacji przeprowadzanych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016. 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 /tekst jednolity Dz. U. 

z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ 

2) ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /tekst jednolity Dz. U.             

z 2015r. Nr 256, poz. 2156 z późn. zm./ 

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U.          

z 2016r. poz. 1379 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 systemie oświaty 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 2015/2016 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. 

I. Demografia 

Liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 1 

Rok 

urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba 

dzieci 

86 86 63 73 65 78 52 52 

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 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą o 

systemie oświaty 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 2015/2016 Gmina Żyrzyn była organem prowadzącym dla: 

 jednego Gminnego Przedszkola – wraz z 5 oddziałami przedszkolnymi, tj. Przedszkole im. 

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

Skrudkach  i Żerdzi, 

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

Szkoła Podstawowa im. H Sienkiewicza w Skrudkach oraz Szkoła Podstawowa im. A. 

Mickiewicza w Żyrzynie, 

 jednego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie. 

W stosunku do roku poprzedniego sieć szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie i w 

pełni zabezpieczała aktualne potrzeby mieszkańców gminy. Przedszkole wraz z oddziałami 

stwarzało możliwość korzystania z usług dla 179 dzieci w wieku przedszkolnym i zasadniczo 

odpowiadała obserwowanemu popytowi. 
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III. Przedszkola 

Wychowanie Przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 roku w naszej gminie było realizowane 

w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz w pięciu Oddziałach Zamiejscowych 

funkcjonujących w Bałtowie, Osinach, Skrudkach, Kośminie i Żerdzi. Do Przedszkola im. Misia 

Uszatka uczęszczały dzieci w wieku 2,5-6 lat, natomiast do oddziałów dzieci w wieku 3-4 lat. 

 

Dzieci: 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 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 24 

„Pszczółki” 4 latki 24 

„Biedronki” 5 latki 21 

„Zajączki” 5 – 6 latki 22 

„Żabki” 5 – 6 latki 23 

Przedszkole im. Misia Uszatka 

w Żyrzynie Oddziały 

Zamiejscowe: 

 

Osiny 3 – 4 latki 13 

Bałtów 3 – 4 latki 13 

Żerdź 3 – 4 latki 16 

Kośmin 3 – 4 latki 10 

Skrudki 3 – 4 latki 13 

Ogółem: 179 

Liczba dzieci oraz oddziałów przedszkolnych w porównaniu z rokiem ubiegłym nie 

uległa znaczącej zmianie. Dzieci z Borysowa w tym czasie uczęszczały na zajęcia do oddziału w 

Bałtowie. 
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Pracownicy: 

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

16,6 etatu), w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektor, katecheta, logopeda, 

psycholog i nauczyciel j. angielskiego. Należy również nadmienić, że dwie nauczycielki 

przebywały na urlopach macierzyńskich. Ponadto przedszkole zatrudniało 12 pracowników 

administracyjno – obsługowych (10,5 etatów). 7 osób zatrudnionych było w pełnym wymiarze 

czasu pracy natomiast 5 w niepełnym. 

Szczegółowe zatrudnienie przedstawia tabela nr 3         

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

szkolnym 2015/2016 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 

Nauczyciele Administracja i 

obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

Przedszkole im. Misia Uszatka 

w Żyrzynie  

(z oddziałami zamiejscowymi) 

27,10 31 

 

16,6 19 10,5 12 
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IV. Szkoły Podstawowe 

Baza szkoły 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 3 budynkach komunalnych.  

Wszystkie szkoły wyposażone były w niezbędną bazę dydaktyczną. Stan techniczny i 

funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za 

dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na 

poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów 

eksploatacji.  W Szkole Podstawowej w Żyrzynie znajduje się sala gimnastyczna, z której w 

minionym roku szkolnym korzystali również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osinach, 

Gimnazjum w Żyrzynie oraz uczestnicy lokalnych grup sportowych działających na terenie 

Gminy Żyrzyn. Szkoła w Skrudkach posiada salę do zajęć gimnastycznych o powierzchni 74 m2, 

i miejsce zabaw dla dzieci przygotowane w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Podobne miejsce 

zabaw znajdują się również w szkołach w Osinach oraz Żyrzynie. Przy wszystkich 

podstawówkach w Gminie Żyrzyn funkcjonują place zabaw oraz boiska szkolne. 

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

Sprzęt komputerowy wymaga jednak ciągłej modernizacji, niewystarczająca jest też liczba 

stanowisk komputerowych. Wszystkie placówki mają biblioteki, w których zbiory książek są na 

bieżąco uzupełniane. W szkole podstawowej w Żyrzynie mieści się gabinet lekarski i gabinet 

stomatologiczny oraz szkolna kuchnia i stołówka. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2015/2016r. 

Wyszczególnienie  

Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Komputerowe 

Biblioteki Sale 

ćwiczeń 

Gabinety 

lekarskie 

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 

Twardowskie

go w Osinach 

8 1 1 1 0 1 1 
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Diagnoza potrzeb: 

 Mając na uwadze zapowiadane przez MEN zmiany w systemie oświaty, zakładające 

przekształcenie szkoły sześcioklasowej w ośmioklasową, w szkołach została przeprowadzona diagnoza 

potrzeb, uwzględniająca inwentaryzację posiadanego wyposażenia (ze szczególnym uwzględnieniem 

sprzętu zakupionego ze środków UE, we wcześniejszych perspektywach finansowych, i wciąż 

używanego), badająca stan przygotowania szkół do pracy w szkole ośmioklasowej . Wyniki diagnoz  

wskazują, iż istniejące szkoły podstawowe należy odpowiednio doposażyć.  W Szkole Podstawowej w 

Osinach i Skrudkach  należy utworzyć nowoczesne pracownie: biologiczno - chemiczną, geograficzno - 

językową, matematyczno – fizyczną. W  Szkole Podstawowej w Żyrzynie należy utworzyć nowoczesne 

pracownie: języka obcego nowożytnego, matematyki i fizyki. W związku z rozwijającą się techniką 

informatyczną, pożądanym wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania praz planowaną reformą 

oświaty, konieczne jest dostosowanie wyposażenia szkoły do stawianych szkołom wymagań oraz grupy 

dzieci starszych, będących od września 2017r. uczniami szkoły podstawowej.  

Wszystkie nowo utworzone pracownie należy odpowiednio umeblować i wyposażyć w pomoce 

dydaktyczne. W salach tych należy wymienić meble –  dostosować je do wieku i wzrostu dzieci. Trzeba 

zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny, ławki i krzesełka, zestaw mebli do przechowywania 

podręczników, zbioru literatury podręcznej, niezbędnych pomocy dydaktycznych. Wyposażenie pracowni 

w pomoce powinno umożliwiać realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

wzbogacać proces dydaktyczny, a w szczególności umożliwić realizację szkolnego zestawu programów 

nauczania. Zakupione pomoce dydaktyczne powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników, w tym 

wynikających z niepełnosprawności.  

Uczniowie: 

We wszystkich szkołach podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym - 2014/2015 

liczba dzieci i oddziałów nie zmieniła.  

Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkól obrazuje tabela poniżej. 

Tabela Nr 5. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2015/2016. 

  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w tym: 

0 I II III IV V VI 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w 

Żyrzynie 

12 269 (+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

0 69 47 45 41 25 42 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w 

Skrudkach 

8 135 32 22 20 20 15 13 13 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Ks.  Jana Twardowskiego 

7 82 10 12 14 11 13 12 10 

  Razem 27 486(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

42 103 81 76 69 50 65 
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Uczniowie wszystkich szkół mieli zapewniony ciepły posiłek. W szkole podstawowej w 

Żyrzynie w ubiegłym roku szkolnym obiady jadło średnio ok. 185 uczniów, co stanowi prawie 

70% ogólnej liczby dzieci w szkole. W szkole podstawowej w Skrudkach 80 dzieci (ok. 60 %). 

Szkoła Podstawowa w Osinach korzystała z posiłków w formie cateringu. Łącznie z obiadów 

korzystało średnio miesięcznie 43 uczniów (tj. ok. 52%).  

Opiekę świetlicową przed i po zajęciach umożliwiały również wszystkie gminne 

podstawówki. Godziny pracy świetlic szkolnych: od 7.00 do 15.30 w zależności od potrzeb danej 

szkoły. 

 

Pracownicy: 

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Żyrzyn 

pracowało w sumie 58 nauczycieli oraz 19 pracowników administracji i obsługi.  

 Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 6. 

Tabela Nr 6. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2015/2016 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 

ogółem: 

w tym: 

Nauczyciele Administracja i 

obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa 

w Żyrzynie 

32,60 36 23,10 26 9,5 10 

2. Szkoła Podstawowa 

w Skrudkach 

19,09 24 14,59 19 4,5 5 

3. Szkoła Podstawowa 

w Osinach 

13,25 17 9,25 13 4 4 

Razem: 64,94 77 46,94 58 18 19 

Należy nadmienić, że w szkole podstawowej w Skrudkach pracowników administracji i 

obsługi zatrudnionych na stałe jest 5 (4,5 etatu). W okresie grzewczym (4 miesiące) zatrudniana 

jest dodatkowo jedna osoba na cały etat. W szkole podstawowej w Żyrzynie natomiast jedna 

nauczycielka przebywała na urlopie zdrowotnym. 
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V. Gimnazjum 

Baza szkoły 

Gimnazjum w Żyrzynie posiada bogatą bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny 

rozwój ucznia oraz funkcjonalne i estetyczne sale lekcyjne: 

 12 sal przedmiotowo-lekcyjnych, (wszystkie pracownie  z dostępem do Internetu) 

 1 mała salka siłowa,  

 1 biblioteka z czytelnią , 

 1 boisko trawiaste, 

 2 boiska do piłki siatkowej. 

    Na wychowaniu fizycznym korzystamy z sal gimnastycznych  szkoły podstawowej. 

Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Do dyspozycji 

uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią posiadająca  3800 woluminów oraz 270 zbiorów 

specjalnych są to kasety, płyty CD i DVD, w tym około 500 podręczników i broszur. Dodatkowo 

dysponuje kompletami książek wypożyczonych z Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie. 

Biblioteka w gimnazjum pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni, w której uczniowie uczą się 

zdobywać wiedzę. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń i na miejscu w czytelni.  

Gimnazjum jest pierwszą dotychczas szkołą w Gminie Żyrzyn, która wprowadziła dziennik w 

formie elektronicznej. Tym samym rodzice mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i 

zachowanie swoich dzieci. 

Ośrodkiem życia kulturalnego jest  holl . Na nim odbywają się wszystkie ważne uroczystości. 

Jest też miejscem kultywowania tradycji państwowych i szkolnych oraz stanowi swego rodzaju 

galerię sztuki, gdyż wykorzystywany jest do prezentacji prac uczniów oraz występów 

muzycznych. Uroczystości o zasięgu pozaszkolnym odbywają się w sali gimnastycznej S.P. w 

Żyrzynie.  

 

Pracownicy: 

W roku szkolnym 2015/2016 w Żyrzyńskim Gimnazjum pracowało w sumie  21 

nauczycieli oraz  7 osób administracyjno – obsługowych- etatów 6 ( dwie osoby na pół etatu) 

Zatrudnienie pracowników obsługi w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległo zmianie. 

12 nauczycieli pracujących w szkole posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 7 osób 

stopień nauczyciela mianowanego, a 2 osoby nauczyciela kontraktowego.  

Stan zatrudnienia przedstawia kolejna tabela nr 7 
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Tabela Nr 7. Zatrudnienie w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 

Nauczyciele Administracja i 

obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Gimnazjum w Żyrzynie 26,11 28 20,11 

 

21 6 

 

7 

 

 

 

Uczniowie: 

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 11 zmniejszyła się liczba uczniów. Liczba oddziałów nie 

uległa zmianie. 

Tabela Nr 8.  Liczba uczniów uczęszczająca do Gimnazjum w Żyrzynie w 

roku szkolnym 2015/2016. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba 

Oddziałów 
Liczba uczniów 

w tym klasy: 

I II III 

 

Gimnazjum w Żyrzynie 

 

8 

 

161 

 

55 

 

58 

 

48 
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VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2015/2016, 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 

2016r., poz. 446 ze zm.), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 

wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) oraz Zarządzenia 

Wójta, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość wykorzystania przyznanych kwot na 

następujące formy doskonalenia zawodowego: 

 organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola w postaci 

udziału nauczycieli w szkoleniach wyjazdowych; 

 organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci udziału nauczycieli w 

szkoleniach organizowanych na terenie gminy; 

 szkolenie rad pedagogicznych; 

 opłaty za kształcenie; 

 opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 

 koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach doskonalenia 

zawodowego skierowanych przez dyrektora; 

 na pokrycie kosztów organizowanego doradztwa metodycznego. zawierania z 

nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez 

uczelnie wyższe. 

 W okresie poprzedniego roku szkolnego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowana została kwota 26 989,41 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym była to 

kwota większa o nieco ponad 5 500,00 zł. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

przedstawia tabela nr 9. 

Tabela Nr 9. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach  

2015/2016. 

Wyszczególnienie 2015/2016 

1. Gminne Przedszkole 3881,00 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 1923 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 3924,80 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 7858,75 

5. Gimnazjum w Żyrzynie 9401,86 

Razem- nakłady 26989,41 
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VII. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

W obecnym stanie prawnym, każdy nauczyciel posiada odpowiedni stopień awansu 

zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i 

osiągnieciami potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiednej procedury awansu. 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wszystkich placówek naszej Gminy 

przedstawione zostały w tabeli nr 10 

Tabela Nr 10. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2015/16r. 

 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2015/16 
% 

ogółu 
2015/16 % ogółu 2015/16 % ogółu 2015/16 % ogółu 2015/16 

Przedszkole 0 0% 10 52,63% 4 21,05% 5 26,32% 19 

Szkoła 

Podstawowa 

w Osinach 

1 7,69% 1 7,69% 2 15,39% 9 69,23% 13 

Szkoła 

Podstawowa 

w Skrudkach 

3 15,79% 1 5,26% 8 42,11% 7 36,84% 19 

Szkoła 

Podstawowa 

w Żyrzynie 

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

Gimnazjum 0 0% 2 9,52% 7 33,33% 12 57,15% 21 

 

Razem 

 

4 4,12% 15 15,46% 28 28,87% 50 51,55% 97 

Zdecydowaną większość nauczycieli naszej Gminy stanowili nauczyciele dyplomowani 

(ponad 51%), nauczyciele mianowani to niespełna 30% ogółu, ok. 15% to nauczyciele 

kontraktowi, natomiast stażyści stanowili 4% ogółu wszystkich nauczycieli zatrudnionych we 

wszystkich placówkach Gminy Żyrzyn.  
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VIII. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2015/2016 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.  

Dowożenie uczniów do szkól: 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i 

zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W roku szkolnym 2015/2016 z dowożenia 

korzystało średnio w sumie 372 dzieci ze szkół gminnych i przedszkola. Pięciu uczniom 

niepełnosprawnym zwracane były koszty dowozu do szkół specjalnych.    

Na terenie naszej Gminy dowożone są dzieci z następujących miejscowości do 

poszczególnych placówek:          

 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie: Kośmin, Strzyżowice, Bałtów, Borysów, Żerdź, Wola 

Osińska oraz Kotliny.          

 Szkoła Podstawowa w Osinach: Wronów      

 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: Kośmin, Strzyżowice, Cezaryn, Jaworów, Parafianka, 

Wilczanka.           

 Gimnazjum w Żyrzynie: Kośmin, Strzyżowice, Skrudki, Cezaryn, Jaworów, Parafianka, 

Wilczanka, Bałtów, Borysów, Żerdź, Osiny, Wola Osińska, Kotliny.   

 Przedszkole w Żyrzynie: Bałtów, Borysów, Kotliny, Wola Osińska, Żerdź. 

Kwota przeznaczona na powyższy cel w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 359 517,73 zł.       

W porównaniu z poprzednim rokiem kwota ta była o ponad 9600,00 zł większa i wynikała z 

większej liczby dzieci dowożonych do szkół, oraz droższych biletów miesięcznych od stycznia 

2016r. 

Tabela Nr 11 przedstawia szczegółowe wydatki poniesione w związku z  realizacją 

obowiązku dowożenia uczniów do szkół. 

Tabela Nr 11. Dowożenie uczniów do szkół. 

L.p. Nazwa wydatków Kwota 
1. Zapłacone faktury za bilety uczniów dowożonych 153653,00 

2. Zapłacone faktury za paliwo zakupione do szkolnego 

autobusu (gimbus) i busa na potrzeby dowożenia 

uczniów 

32703,32 

3. Zwroty kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych 24876,70 

4. Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 93384,42 

5. Inne opłaty (m.in. przeglądy, ubezpieczenie, badania, 

szkolenia, materiały konserw. i inne) 
26334,04 

6 Opieka podczas dowożenia 28566,25 

RAZEM: 359517,73 
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Stypendia i zasiłki szkolne: 

Mając na uwadze potrzebę podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia różnic w dostępie 

do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej Gmina 

Żyrzyn zgodnie z dyspozycją art.90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty wspomagano uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn w formie stypendiów 

szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wniosków złożonych przez rodziców (opiekunów 

dzieci). Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 456 

zł na członka rodziny. 

W  roku szkolnym 2015/2016 stypendium szkolne wypłacone zostało 99 uczniom, w tym: 

 43 uczniom szkół podstawowych; 

 25 uczniom gimnazjów; 

 31 uczniom szkół ponadgimnazjalnych. 

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

socjalnych przeznaczono kwotę 89 361,08 zł w tym otrzymana od Wojewody Lubelskiego 

dotacja w wysokości 71 488,00 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 2015r., poz. 2156 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 2015/2016 ww. stypendia otrzymało: 

- w styczniu 2016r. ( za I semestr) – 26 naukowych - na ogólną kwotę 3.120,00 zł 

- w czerwcu 2016r. (za II semestr) – 43 naukowych,  4 w nauce i sporcie jednocześnie oraz 11 

sportowych na kwotę 6480,00 zł 
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 Tabela nr 12. Wykaz stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

sportowe w roku szkolnym 2015/2016 

 

 

Wyprawka szkolna: 

Gmina Żyrzyn realizuje również rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka 

Szkolna”. W trakcie realizacji w/w programu udzielono pomocy finansowej na zakup 

podręczników dla 16 uczniów. Na ten cel przeznaczono 3717,54 zł. Pieniądze te w całości 

pochodziły z dotacji celowej, którą Gmina Żyrzyn otrzymała od Wojewody Lubelskiego. 

Jak wynikało z Programu Rządowego pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 

dofinansowanie na zakup podręczników mogli otrzymać uczniowie rozpoczynający w roku 

szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej. Stypendium było przyznane 

uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej – kryterium dochodowe 539 zł na osobę w 

rodzinie).  Ponadto w roku szkolnym 2015/2065 pomocą mogli zostać objęci uczniowie: 

- słabo widzący; 

- niesłyszący; 

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

- z niepełnosprawnościami sprężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawność jest 

niepełnosprawność wymieniona wyżej;  

 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 

4 - 9 - - 

Szkoła Podstawowa 

im. H. Sienkiewicza 

w Skrudkach 

3 - 5 - - 

Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza 

w Żyrzynie 

18 - 25 4 8 

Gimnazjum im. 

Jana Pawła II w 

Żyrzynie 

1 - 4 - 3 

Ogółem: 26 - 43 4 11 
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posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2015/2016 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.  

 

Tabela Nr 13. Wypłaty dofinansowania do podręczników w ramach Programu 

„Wyprawka Szkolna” 2015/16r. 

Uczniowie Liczba 

uczniów, 

którzy 

otrzymali 

dofinansowanie 

na podstawie 

kryterium 

dochodowego 

Liczba 

uczniów, 

którzy 

otrzymali 

dofinansowanie 

poza kryterium 

dochodowym 

(5%) 

Razem liczba 

uczniów, 

którzy 

skorzystali z 

programu 

Kwota 

dofinansowania 

dla 

poszczególnych 

grup uczniów 

w klasach III szkoły podstawowej 12 1 13 2925,00 

w klasach IV technikum 0 0 0 0 

Liczba dzieci słabo 

widzących, niesłyszących, 

z autyzmem, z 

niepełnosprawnością 

ruchową, z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu 

lekkim oraz uczniów z 

niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku, 

gdy jedną z 

niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, 

posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, 

realizujących w roku 

szkolnym 2012/2013 

obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki w 

szkołach dla dzieci i 

młodzieży 

w klasach      

I–III szkoły 

podstawowej 

x x 0 792,04 

w klasach   

IV-VI szkoły 

podstawowej 

x x 2 

w klasach      

I-III 

gimnazjum 

x x 1 

w szkołach 

ponadgimnaz

jalnych 

x x 0 

 12 1 13+3 3717,54 

 

 



„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016” 

 

17 

IX.  Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   

od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. 

Poziom wykształcenia 

Stopnie awansu zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

1. 

Tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

2.265 2.331 2.647 3.109 

2. 

Tytuł zawodowy magistra 

bez przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata 

(inżyniera) z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

1.993 2.042 2.306 2.707 

3. 

Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez 

przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 

języków obcych 

1.759 1.802 2.024 2.366 

4. Pozostałe wykształcenie 1.513 1.548 1.724 2.006 

 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  od 

01.09.2015r. 

Stopień awansu 

zawodowego 
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnie wynagrodzenie 

od 01.09.2015 r 
2.717,59 3.016,52 3.913,33 5.000,37 

 

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

jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli wynagrodzenie 
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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 2015 rok w Gminie Żyrzyn przedstawiają się następująco: 

 nauczyciel dyplomowany – 56 089,09 zł 

 nauczyciel mianowany – 26 648,60 zł 

 nauczyciel stażysta – 1 997,18 zł 

Łączna kwota wypłaconego jednorazowego dodatku uzupełniającego w roku 2016 wyniosła 

84 734,87 zł. Natomiast nauczyciele kontraktowi osiągnęli wymagane średnie wynagrodzenie. 
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X. Poziom nauczania. 

 Szkoły Podstawowe Gminy Żyrzyn 

      W dniu 05.04.2016 o godz. 9
00

 uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu 

szóstoklasisty. Egzamin składał się z dwóch części i miał charakter pisemny.  

I część - język polski i matematyka  

II część -  język angielski  

W Szkole Podstawowej w Osinach do sprawdzianu przystąpiło 10 uczniów, w Skrudkach 13, 

natomiast w Szkole Podstawowej w Żyrzynie 42 uczniów. 

Szczegółowe zestawienie wyników egzaminu i porównanie z wynikami w powiecie i 

województwie przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela Nr 14. Wyniki ze sprawdzianu klas VI szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2015/2016  

 I część II część 

Język polski Matematyka Język angielski 

punkty % punkty % punkty % 

Szkoła Podstawowa w Osinach 14,6 73 15,8 79 31,3 78,3 

Szkoła Podstawowa w Skrudkach 13,8 68,8 11,3 56,7 24,8 62 

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 14,7 73,6 10,8 53,9 30,3 75,8 

Klasa A 14,9 74,3 11,5 57,5 29,4 73,4 

Klasa B 14,6 72,8 10,0 50,0 31,4 78,4 

Gmina 14,5 72,6 11,7 58,4 29,4 73,6 

Powiat 14,0 70,1 10,8 53,9 28,8 72,0 

Województwo 14,2 71,1 10,6 52,8 27,5 68,7 

Wykresy poniżej obrazują procentowe wyniki poszczególnych części w porównaniu z 

wynikami powiatu i województwa. 
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Wykres Nr 1. Wyniki szkół w części I (j. polski) ze sprawdzianu w roku 

szkolnym 2015/2016 
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Wykres Nr 2. Wyniki szkół w części I (matematyka) ze sprawdzianu w roku 

szkolnym 2015/2016 
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Wykres Nr 3. Wyniki szkół w części II (j. angielski) ze sprawdzianu w roku 

szkolnym 2015/2016 
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Podsumowując – egzamin z  języka polskiego najlepiej napisali szóstoklasiści ze Szkoły 

Podstawowej w Żyrzynie. Również uczniowie z Osin osiągnęli średnią procentową powyżej 

średniej powiatu i województwa.  

Najlepszy wynik z matematyki osiągneli uczniowie ze Szkoły w Osinach, uzyskując 

wynik o ponad 25% lepszy od średniej powiatowej. Należy zauważyć, że również podstawówki 

ze Skrudek jak i Żyrzyna uzyskały wynik powyżej tego uzyskanego w powiecie. 

Egzamin z języka angielskiego najlepiej nalisali szóstoklaśiści z Osin i Żyrzyna, 

natomiast uczniowie ze Skrudek uzyskali wynik poniżej średniej uzyskanej zarówno w powiecie 

jak i województwie. 

Należałoby podkreślić, że sprawdziany i egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, 

ale same wyniki niepełnie przedstawiają pracę szkoły. Wyników uzyskanych przez daną 

placówkę nie należy więc traktować jako surowego wskaźnika, nie mniej jednak daje on 

określoną wiedzę co do dalszych kierunków pracy placówki. 

W dalszych działaniach, dla podnoszenia poziomu nauczania i uzyskiwania jeszcze 

lepszych wyników ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej, projektuje się 

zwiększenie liczby zadań i ćwiczeń dla poprawy umiejętności które sprawiają uczniom najwięcej 

trudności, oraz zajęć utrwalających posiadaną wiedzę i umiejętności.  
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 Gimnazjum w Żyrzynie 

W kwietniu 2016 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Egzamin podzielony 

jest na trzy części: 

 Humanistyczna; 

 Matematyczno – przyrodnicza, 

 Z zakresu nowożytnego języka obcego. 

 

W części pierwszej – humanistycznej: 

Język polski - średni wynik szkoły to 24,3 pkt. na 32 możliwe do uzyskania, co stanowi  76 %; 

powiat – 22,1 pkt ( 70%) województwo – 22,3 pkt (71%).  

 

Historia i wos - średni wynik szkoły to 21,  pkt. na 32 możliwe do uzyskania (co stanowi 66%); 

powiat – 18,1 województwo – 18 co stanowi  (56,2%). Najwyższy wynik z historii i wos-u 

uzyskała klasa III a – 21,9 pkt (68,5%) niższy klasa III b – 20,2 pkt  (co stanowi % 63,1). 

Wykres Nr 4. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016  

z części humanistycznej. 
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Tabela Nr 15 . Porównanie wyników szkół powiatu puławskiego – część 

humanistyczna. 

gmina Język polski Wos, historia 

  punkty % miejsce punkty % miejsce 

m. Puławy 22 70  19 58  

Baranów 20 62  15 48  

Janowiec 23 71  17 54  

Kazimierz Dolny 20 62  15 47  

Końskowola 23 73  17 53  

Kurów 21 65  17 52  

Markuszów 22 70  18 55  

Nałęczów 23 71  18 58  

Puławy 21 65  17 54  

Wąwolnica 22 70  18 58  

Żyrzyn 24 76 1 21 66 1 

 

W części matematyczno – przyrodniczej: 

Z zakresu matematyki –  średni wynik szkoły – 15,1 pkt. na 28 możliwe do uzyskania, co 

stanowi 54%; powiat – 13,7  (49.1%); województwo – 13,6(48.6%)  Najwyższy wynik uzyskała 

klasa III a – 16,1  pkt (57,6,%), najniższy klasa III b – 13, 9 pkt (49.7%).  matematyka 

Z zakresu przedmiotów przyrodniczych średni wynik szkoły to 16, 2 pkt na 28 możliwych do 

uzyskania (co stanowi 57%); powiat – 14, 8 (52.8%); województwo – 14,5 (51.6%). 

Najwyższy wynik uzyskała klasa III a – 16, 6 pkt (59,4%), najniższy kl. III b – 15, 4pkt (55%). 

Jeśli chodzi o uczniów najwyższy wynik  uzyskali uczniowie klasy III a. 
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Wykres Nr 5. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 z 

części matematyczno – przyrodniczej. 
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Tabela Nr 16 . Porównanie wyników szkół powiatu puławskiego – część 

matematyczno-przyrodnicza. 

gmina matematyka Przedmioty przyrodnicze (biologia, 

geografia, fizyka, chemia) 

  punkty % miejsce punkty % miejsce 

m. Puławy 15 53  15 55  

Baranów 12 43  14 51  

Janowiec 14 49  14 49  

Kazimierz Dolny 11 39  12 43  

Końskowola 14 50  15 54  

Kurów 11 41  14 51  

Markuszów 13 46  12 43  

Nałęczów 13 47  15 52  

Puławy 11 40  14 49  

Wąwolnica 12 43  14 49  

Żyrzyn 15 54 1 16 57 1 
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Z zakresu obcego języka nowożytnego 

W części trzeciej egzaminu – język obcy nowożytny, uczniowie mogli sobie wybrać 

język z którego będą zdawać egzamin. W przypadku języka angielskiego egzamin składał 

się z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Drugi egzamin - w przypadku 

żyrzyńskiego gimnazjum był to język niemiecki odbył się tylko na poziomie 

podstawowym. Egzamin z języka niemieckiego pisało 13 uczniów, pozostali pisali 

egzamin z języka angielskiego. 

 Język angielski – poziom podstawowy 

Średni wynik szkoły to 25, 7 pkt. na 40 możliwych do uzyskania (co stanowi 64.3%) 

Powiat – 24, 9 (62.2%) 

Województwo – 25, 3 (63,1%) 

Najwyższy wynik uzyskała klasa III a – 26,8 pkt (co stanowi 66,9%), najniższy kl. III b 

– 24, 2 pkt.  (co stanowi 60,5%). 

  

 Język angielski – poziom rozszerzony 

Średni wynik szkoły to 19, 0 pkt na 40 możliwych do uzyskania (co stanowi 47.6%). 

Powiat – 16,9 pkt (42.3%) 

Województwo – 17,1pkt (42.7%)  

Najwyższy wynik uzyskała klasa III a – 19, 6 pkt (49%), najniższy III b – 18,2 pkt 

(45.5%). 

 

 Język niemiecki 

Średni wynik szkoły to   16,9 pkt. na 40 możliwych do uzyskania (co stanowi 42,3%) 

Powiat – 19, 9 pkt (49,8%) 

Województwo – 22, 1 pkt (55,2%) 

Porównując wyniki z j. niemieckiego z innymi gminami, należałoby zwrócić uwagę na 

liczbę dzieci przystępujących do egzaminy z tego języka. I tak w Kazimierzy Dolnym i 

Kurowie egzamin zdawał 1 uczeń, w Wąwolnicy 3 uczniów, natomiast w żyrzyńskim 

gimnazjum do egzaminu przystąpiło 13 uczniów. 

 

Wykres Nr 6. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 

– język obcy nowożytny. 
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Tabela Nr 17. Porównanie wyników szkół powiatu puławskiego – język obcy 

nowożytny. 

gmina Język angielski – 

poziom podstawowy 

Język angielski –   poziom 

rozszerzony  

Język niemiecki 

  punkty % miejsce punkty % miejsce punkty % miejsce 

m. Puławy 27 68 1 20 59 1 20 51 3 

Baranów 20 51  12 30  - - - 

Janowiec 23 57  14 36  - - - 

Kazimierz Dolny 19 47  12 29  40 100 1 

Końskowola 22 56  13 33  - - - 

Kurów 23 57  13 33  39 98 2 

Markuszów 20 49  12 30  - - - 

Nałęczów 24 60  14 34  19 49 4 

Puławy 21 53  13 32  - - - 

Wąwolnica 24 59  14 34  19 48 5 

Żyrzyn 26 64 2 19 48 2 17 42 6 
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XI. Ewaluacja zewnętrzna 

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania 

szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

4. Uczniowie są aktywni. 

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji. 

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 

8. Promowana jest wartość edukacji. 

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz 

lokalnego rozwoju. 

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Ewaluacja ma także na celu, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie 

podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania. 

Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej 

www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie się zapoznać ze  specyfiką działania 

danej szkoły. Ewaluacja zewnętrzna jest narzędziem przydatnym również dla nauczycieli i 

dyrektorów szkół. 

W dniach 29-10-2015 – 03-11-2015 badanie zostało zrealizowane w  Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji w skład 

którego weszli pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Badaniem objęto 68 uczniów 

(ankieta i wywiad grupowy), 170 rodziców (ankieta) i 24 nauczycieli (ankieta i wywiad 

grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z 

przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami 

niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji.  

Ewaluacja przeprowadzona w w/w placówce była przeprowadzona w zakresie wymagania 2, tj. 

„Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. 

 

Wnioski z ewaluacji: 

I. Nauczyciele planują procesy edukacyjne stosownie do potrzeb i możliwości uczniów, 

uświadamiają im cele zajęć jak i formułowanie wobec nich oczekiwania, motywują do 

http://www.npseo.pl/
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aktywnego uczenia się, informują o postępach w nauce, wspierają w trudnych sytuacjach, 

umożliwiają powiazanie różnych dziedzin wiedzy, co pomaga uczniom uczyć się, planować 

indywidualny rozwój, rozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej. 

II. Uczniowie mają możliwość wpływania na sposób organizowania i przebieg lekcji, uczą się 

od siebie nawzajem, rozwijają umiejętności zgodnej i twórczej współpracy, korzystają ze 

swoich talentów i wiedzy, wykonują zadania wymyślone przez siebie lub innych, przez co są 

przygotowani do współautorstwa działań i czują się odpowiedzialni za swój rozwój. 

III. Uczniowie mają świadomość konieczności unowocześnienia procesu edukacyjnego, 

korzystają z badań wykorzystujących aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i 

nauk pokrewnych, dlatego w szkole podejmowane są nowatorskie rozwiązania służące 

rozwojowi uczniów np. kącik poezji, „Dzień talentów”, działalność zespołów tanecznych, 

realizacja projektów „Dbam o swoje zdrowie – odmawiam”, Talentowi SKO” „Ratujmy i 

uczmy ratować” 

WYNIKI EWALUACJI 

WYMAGANIE Wynik ewaluacji 

Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób 

sprzyjający uczeniu się 

Nauczyciele realizując proces edukacyjny dostosowują 

go do potrzeb uczniów, wspierając w trudnych 

sytuacjach po to, aby służyć jego rozwojowi. 

Nauczyciele zapoznają uczniów z celami, jak i 

formułowanymi wobec nich wymaganiami, a 

świadomość ich przydatności jest wśród nich 

powszechna.. w szkole powszechne jest informowanie 

ucznia o postępach w nauce, wskazanie mocnych i 

słabych stron, a ocenianie odbywa się według ustalonych 

zasad, ma funkcję motywującą, pomaga uczniom uczyć 

się i planować ich indywidualny rozwój. Nauczyciele, 

tworząc sytuacje dydaktyczne, planują i realizują 

działania kształcące poszczególne etapy umiejętności 

uczenia się uczniów, w atmosferze sprzyjającej uczeniu 

się. Uczniowie w procesie uczenia się wykorzystują 

wiedzę pozaszkolną oraz z innych przedmiotów, nie 

tylko słuchając informacji przekazywanych przez 

nauczycieli, ale poprzez samodzielne jej zastosowanie. 

Działania nauczycieli umożliwiające powiązanie różnych 

dziedzin życia mają charakter powszechny. W szkole 

stosuje się oparte na diagnozie nowatorskie działania 

wykraczające poza zalecane warunki i sposoby realizacji 

podstawy programowej. Działania te są skierowane na 

rozwój uczniów i odpowiadają na konkretne potrzeby 

rozwojowe uczniów, a ich skuteczność potwierdzona jest 

badaniami ewaluacyjnymi. Uczniowie czują się 

odpowiedzialni za swój rozwój, widzą swoją rolę w 

procesie uczenia się oraz mają świadomość użyteczności 

procesu edukacyjnego, co świadczy o skuteczności 

działań nauczycieli w kształtowaniu odpowiedzialności 

uczniów. W opinii części uczniów ich sukces zależy 

również od czynników od nich niezależnych. 
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OBSZAR BADANIA Wynik 

Poziom podstawowy: 

Planowanie procesów edukacyjnych 

w szkole lub placówce służy 

rozwojowi uczniów, a nauczyciele 

stosują różne metody pracy 

dostosowane do potrzeb ucznia, 

grupy i oddziału. 

Procesy edukacyjne planowane przez nauczycieli są 

adekwatne do potrzeb uczniów i jest to zjawisko 

powszechne. Uczniowie lubią szkołę, nauczycieli, a 

przede wszystkim lubią się uczyć na lekcjach, jednakże 

należy zauważyć iż jest grupa uczniów, którzy są 

odmiennego zdania. 

Uczniowie znają stawiane przed 

nimi cele uczenia się i formułowane 

wobec nich oczekiwania. 

Uczniowie znają cele i kryteria lekcji i jest to zjawisko 

powszechne. Prawie wszyscy nauczyciele przedstawiają 

im cele lekcji jak i kryteria sukcesu, jednakże w 

mniejszym stopniu nauczyciele proszą uczniów o 

samodzielne sformułowanie celów lekcji. 

Informowanie ucznia o jego 

postępach w nauce oraz ocenianie 

pomagają uczniom uczyć się i 

planować indywidualny rozwój. 

Nauczyciele podejmują działania, dzięki którym 

uczniowie na bieżąco informowani są o postępach w 

nauce i jest to zjawisko powszechne. Uczniowie 

otrzymują od nauczycieli informację zwrotną, która 

motywuje ich do nauki, jednakże zdaniem części 

rodziców nie wspiera ich dzieci. Oceniają według 

jasnych dla uczniów zasad, doceniają ich mocne strony, 

a także trud włożony w naukę. Jednakże należy 

zauważyć, że mniejsza jest użyteczność oceniania w 

identyfikowaniu problemów i właściwym 

rozpoznawaniu, co należy poprawić. 

Nauczyciele motywują uczniów do 

aktywnego uczenia się i wspierają 

ich w trudnych sytuacjach, tworząc 

atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 

Nauczyciele podejmują działania motywujące i 

wspierające uczniów w trudnych sytuacjach, które są 

praktyką powszechną w szkole i skutecznie kształtują 

atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Jednakże uczniowie 

wskazują otrzymują wskazówkę, która pomaga im się 

uczyć oraz na występowanie zjawiska wyśmiewania 

jednych uczniów przez innych. 

Nauczyciele kształtują u uczniów 

umiejętność uczenia się. 

Nauczyciele, tworząc sytuacje dydaktyczne, planują i 

realizują działania kształtujące poszczególne etapy 

umiejętności uczenia się uczniów. Jest to zjawisko 

powszechne, dlatego też uczniowie potrafią się uczyć. 

Poziom wysoki: 

Organizacja procesów 

edukacyjnych umożliwia uczniom 

powiazanie różnych dziedzin wiedzy 

i jej wykorzystanie. 

Uczniowie w procesie uczenia się wykorzystują wiedzę 

pozaszkolną oraz z innych przedmiotów, nie tylko 

stosując informacji przekazywanych przez nauczycieli, 

ale poprzez samodzielne jej zastosowanie. Działania 

nauczycieli umożliwiające powiązanie różnych dziedzin 

życia mają charakter powszechny. Jednakże nie jest 

powszechnym nawiązywanie do aktualnych wydarzeń w 

Polsce i na świecie. 

Uczniowie mają wpływ na sposób 

organizowania i przebieg procesu 

uczenia się. 

Uczniowie są przygotowani do współautorstwa działań, 

mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu 

uczenia się poprzez odpowiednie działania nauczycieli, 

które są powszechne. Jednakże z różną częstotliwością 
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dozowana jest decyzyjność uczniów w odniesieniu do 

poszczególnych elementów procesu edukacyjnego, a 

także nie w wszyscy nauczyciele pozwalają na 

kreatywność uczniów na lekcjach. 

Uczniowie uczą się od siebie 

nawzajem 

W wyniku powszechnie podejmowanych działań 

nauczycieli, uczniowie uczą się od siebie nawzajem, 

rozwijają umiejętność zgodnej i twórczej współpracy, 

korzystają ze swoich talentów i wiedzy, wykonują 

zadania wymyślone przez siebie lub innych. Na lekcjach 

mają możliwość pracy w grupie lub parach. 

W szkole lub placówce stosuje się 

nowatorskie rozwiązania służące 

rozwojowi uczniów. 

W szkole stosuje się oparte na diagnozie nowatorskie 

działania wykraczające poza zalecane warunki i sposoby 

realizacji podstawy programowej. Działania te 

skierowane są na rozwój uczniów. Odpowiadają za 

konkretne potrzeby rozwojowe uczniów, a ich 

skuteczność potwierdzona jest badaniami 

ewaluacyjnymi. 

Uczniowie czują się odpowiedzialni 

za własny rozwój. 

Uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, 

widzą swoją rolę w procesie uczenia się oraz mają 

świadomość użyteczności procesu edukacyjnego, co 

świadczy o skuteczności działań  nauczycieli w 

kształtowaniu odpowiedzialności uczniów. Jednakże w 

opinii części uczniów ich sukces zależy również od 

czynników od nich niezależnych. 

Reasumując szkoła podstawowa w Żyrzynie, spełniała wymagania na poziomie wysokim, 

na co wskazują wnioski z przeprowadzonej ewaluacji. 
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XII. Działalność edukacyjna szkół i przedszkola Gminy Żyrzyn 

Działalność edukacyjna we wszystkich szkołach oraz przedszkolu określona była poprzez 

programy wychowawcze oraz programy profilaktyki. Dotyczyły one organizacji procesu 

dydaktyczno - wychowawczego, rozwoju kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, edukacji 

ekologicznej, opieki pedagogicznej i przeciwdziałania patologii społecznej oraz współpracy ze 

środowiskiem. Nauczyciele realizowali programy autorskie, podejmowano działania 

wychowawczo -  profilaktyczne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa.    

    

Szczegółową działalność szkól w roku szkolnym 2015/16 przedstawiają  poniższa tabela. 

Tabela Nr 18. Działalność Szkół i Przedszkola Gminy Żyrzyn w roku 

szkolnym 2015/2016 

Przedszkole im. Misia Uszatka w 

Żyrzynie 

 

 W przedszkolu miały miejsce następujące uroczystości 

i wydarzenia: 

 15 września – spotkanie z Policjantami; 

 21wrzesień- okazji „Jesienny Bal 

Zdrowego Przedszkolaka”;  

 28 wrzesień- koncert muzyczny „Ach 

lubelskie jakie cudne”- muzyka  stroje, 

tańce i pieśni ludowe z Lubelszczyzny 

oraz podania i legendy Koziego Grodu. 

 30 września- Dzień Chłopaka 

 2 październik- prezentacja multimedialna 

„Śladami Dinozaurów” 

 16 październik- koncert muzyczny 

„Jedziemy na Mazowsze”- muzyka, stroje 

tańce i pieśni z Mazowsza, 

Świętokrzyskiego, Opoczyńskiego. 

 Spotkanie integracyjne rodziców i dzieci z 

grupy „Żabki” w leśniczówce w 

Jaworowie 

 28 październik -Wycieczka do parku w 

Puławach dzieci z grupy „Żabki” i 

„Pszczółki” 

 6 październik.- koncert muzyczny 

„Jedziemy na Mazowsze” 

 14 październik – święto KEN, spotkanie z 

emerytowanymi pracownikami 

przedszkola; 

 6 listopad- przedstawienie „Opowieści z 

porcelanowego lasu””; 

 19 i 20 październik – uroczystość 

pasowanie na przedszkolaka; 
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 25 listopad- koncert muzyczny „Idzie 

żołnierz borem, lasem”- śpiewamy piesni 

patriotyczne i poznajemy instrumenty dęte 

oraz krótką historię Wojska i Oręża 

Polskiego (trąbka róg, waltornia) 

 2 grudzień – przedstawienie „Pan 

Maluśkiewicz i wieloryb”; 

 8 grudzień- Spotkanie z Mikołajem 

 16 grudzień – koncert „Hej kolęda, 

kolęda”- koledy i pastorałki z różnych 

regionów Polski oraz wizyta górnika i 

sląskie legendy (skrzypce) 

 18 grudzień -  , jasełka w wykonaniu dzieci 

i rodziców; 

 14 styczeń- koncert muzyczny „Spod 

strzechy do pałacu” – prezentacja i historia 

polskich tańców narodowych. 

 15 styczeń- „Jasełka” dla dzieci z 

oddziałów zamiejscowych 

 18 styczeń- spektakl teatralny 

„Kocmołuszek” 

 20,21,22 styczeń- Dzień Babci i Dziadka 

 3 luty - koncert muzyczny „Urodziny pan 

Fryderyka”- poznajemy życie i twórczość 

Fryderyka Chopina (fagot) 

 5 luty – bal karnawałowy; 

 3 marzec- wycieczka do Warszawy na 

wystawę budowli z klocków lego na 

stadionie narodowym; 

 8 marca – Dzień Kobiet; 

 10 marca – spektakl teatralny 

„Roszpunka”; 

 21 marzec- przedstawienie wielkanocne w 

wykonaniu „Żabek” i „Zajączków”; 

 22 marzec-  koncert muzyczny „Z wizytą u 

Smoka Wawelskiego”- pieśni, tańce, stroje 

i zwyczaje z Krakowa, a także krakowskie 

legendy; 

 30 marzec- „Zajączki” na lekcji 

bibliotecznej w Gimnazjum; 

 31 marzec- spotkanie ze stomatologiem; 

 4 kwiecień – wyjazd do teatru muzycznego 

w Lublinie na pierwszy międzynarodowy 

teatr baniek mydlanych pt. „Przygody 

Mistrza Bulbulasa”; 

 13 kwiecień- koncert „Polscy 

kompozytorzy – dzieciom”- 

humorystyczne pieśni i utwory słynnych 

kompozytorów, przeznaczone dla 
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najmłodszych; 

 14 kwiecień- spektakl teatralny „O rybaku 

i złotej rybce”; 

 22 kwiecień- „Akademia zdrowego 

przedszkolaka”- przedstawienia, piosenki, 

inscenizacje wierszy w wykonaniu 

wszystkich grup o tematyce zdrowotnej, 

rozdanie nagród za udział w konkursie 

plastycznym pt. „Miś Uszatek uczy 

zdrowego stylu życia” ; 

 4 maj – koncert muzyczny „ Nasze piękne  

góry”- stroje, tańce i pieśni Górali z 

regionów: Podhala, Orawy i 

Żywiecczyzny; 

 7 maj- oglądanie bajki „Calineczka” w 

wykonaniu gimnazjalistów; 

 11 maj „Drzewko za butelkę”- 

rozstrzygnięcie akcji; 

 18 maj- wycieczka „Zajączków” i 

„Biedronek” do Biblioteki Gminnej; 

 23,24,25 maj – Dzień Mamy;  

 1 czerwca – Dzień Dziecka; 

 3 czerwca wycieczka „Motylków” do 

„Krainy Zabaw” w Puławach; 

 6 czerwca – spektakl teatralny „Sportowe 

życie jeża”; 

 8 czerwiec- wycieczka „Zajączków” i 

„Biedronek” do Puław do „Krainy 

Radości”; 

 13 czerwiec- wycieczka „Żabek” i 

„Pszczółek” do Izby Tradycji w 

Borysowie i Pasieki w Żyrzynie; 

 14 czerwca Wycieczka „Motylków” do 

biblioteki szkolnej; 

 15 czerwca- koncert muzyczny „Morskie 

opowieści”- pieśni i tańce z regionów 

Kaszub i Pomorza oraz piosenki 

żeglarskie; 

 23 czerwiec- uroczyste zakończenie roku 

przedszkolnego; 

Dzieci z oddziałów zamiejscowych brały udział w 

następujących wydarzeniach i uroczystościach: 

 21 wrzesień – Dzień Przedszkolaka – 

Żerdź,  

 29 wrzesień – spotkanie z policjantem - 

Żerdź 

 30 wrzesień – Dzień Chłopaka – Żerdź, 
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Osiny, Skrudki 

 2 październik – Dzień Przedszkolaka – 

Bałtów  

 20 październik- koncert „Jedziemy na 

Mazowsze”- wszystkie oddziały 

 30 październik- Dzień Chłopaka- Żerdź 

 20 listopad- Pasowanie na przedszkolaka – 

wszystkie oddziały; 

 25 listopad- Andrzejki- Żerdź, Bałtów 

 27 listopad- Andrzejki- Osiny, Kośmin, 

Skrudki, 

 2 grudzień – koncert „Hej kolęda, koleda”- 

wszystkie oddziały 

 2 grudzień- Mikołajki – Bałtów Osiny, 

Kośmin, Skrudki 

 4 grudzień- Mikołajki- Żerdź 

 18 grudzień- Spotkanie przy wigilijnym 

stole – Bałtów, Kośmin 

 22 grudzień- Spotkanie przy wigilijnym 

stole- Żerdź, Osiny, Skrudki 

 12 styczeń- przedstawienie „Zajęcza 

chatka”- teatr Art.-re z Krakowa 

 15 styczeń Jasełka” - przedszkole w 

Żyrzynie- wszystkie oddziały 

 25 styczeń – Dzień Babci i Dziadka- 

Kośmin 

 27 styczeń„ Spod strzechy do pałacu” w 

oddziale w Kośminie 

 29 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – 

Żerdź, Osiny, Skrudki 

 3 luty – Bal Karnawałowy- Żerdź, Bałtów, 

Osiny,  Kośmin, Skrudki 

 5 luty- Dzień Babci i Dziadka- Bałtów 

 2 marzec- wysłuchanie koncertu 

muzycznego „Urodziny pana Fryderyka”- 

wszystkie oddziały 

 20 marzec- obejrzenie przedstawienia 

„Skrzat Tilitury” – wszystkie oddziały 

 21 marzec – powitanie wiosny – Bałtów, 

Żerdź 

 21 kwiecień- Dzień zdrowego 

przedszkolaka – Bałtów, Żerdź 

 22 kwiecień - obejrzenie przedstawienia 

„Pinokio” – wszystkie oddziały 

 6 maj – wycieczka do biblioteki szkolnej- 

Osiny 

 12 maj – wycieczka Gminnej Biblioteki w 

Żyrzynie,  Izby Tradycji Ludowej w 

Bałtowie spotkanie ze strażakami z OSP w 
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Bałtowie- Bałtów, Żerdź 

 18 maj –oglądanie przedstawienia 

„Koziołek Niematołek”- wszystkie 

oddziały 

 1 czerwiec- Dzień Dziecka – Bałtów, 

Osiny, Kośmin, Skrudki 

 2 czerwiec- spotkanie z Klaunem – 

obejrzenie występu „Jedz owoce, chrup 

warzywa, bo od tego sił przybywa”- Żerdź 

 3 czerwiec- Dzień Rodziny – Żerdź 

 12 czerwiec- występ na II Festynie w 

Żerdzi- Żerdź 

 15 czerwiec- dzień rodziny w Osinach, w 

Kośminie, Skrudki 

 16 czerwiec- wyjazd do „Fikolandu” w 

Puławach- Bałtów, Żerdź 

 23 czerwiec- zakończenie roku 

przedszkolnego – Bałtów, Żerdź 

 24- zakończenie roku przedszkolnego – 

Osiny, Kośmin, Skrudki 

 30 czerwiec- wycieczka do ZOO w 

Wojciechowie- Żerdź, Osiny, Kośmin, 

Skrudki 

 1 lipiec – rodzinny wyjazd do Juraparku w 

Bałtowie- Bałtów 

 
Ponadto uczestnictwo w akcjach charytatywnych 

takich jak:  

 „Góra grosza”,  

 „Zamień śmieci w radość dla chorych dzieci” 

(zbieranie plastikowych korków dla Hospicjum 

Małego Księcia w Lublinie) -  uwrażliwiają na 

niesienie pomocy potrzebującym,  

 „Zbieramy baterie”,  

 „Drzewko za butelkę” - zachęcenie do dbania o 

środowisko naturalne. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Osinach: 

 

  

 we wrześniu 2015 roku uczniowie klas IV, V i VI 

wzięli udział w XII Festiwalu Nauki w Lublinie. 

Uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie 

Przyrodniczym na Wydziale Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu. Zajęcia dotyczyły 

tematu: „Jak z dobrym skutkiem rozmnażać 

rośliny?”. 

 w październiku odbyła się  na terenie naszej 

szkoły niezwykła lekcja z przedstawicielem 
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fundacji Cane Corso Rescue Poland, która 

zajmuje się opieką i szkoleniem psów rasy Cane 

Corso Italiano. 

 w październiku uczniowie naszej szkoły 

kibicowali młodzieżowej reprezentacji Polski w 

piłce nożnej, która rozegrała mecz towarzyski na 

stadionie w Lublinie z Izraelem. 

 w październiku uczniowie klas młodszych 

odwiedzili Lubelski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Końskowoli. Przeprowadzono dla 

nich zajęcia w ramach ścieżki dydaktycznej 

„EKOTRASA” na temat ekologii, ochrony 

środowiska, segregacji i recyklingu śmieci. 

 23 października 2015 roku w naszej szkole odbył 

się niezwykły pokaz historyczny "I Ty możesz 

zostać rycerzem!" 

 w listopadzie nasza szkoła po raz pierwszy wzięła 

udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje 

moc”, której celem było przybliżenie dzieciom 

wagi dobrego posiłku porannego. Ze względu na 

nadspodziewane efekty akcji uznaliśmy, że warto 

brać udział w tej akcji także w kolejnych latach. 

 w listopadzie szkoła wspólnie z GRH Wilki oraz 

OSP w Osinach zorganizowała wieczór pieśni 

patriotycznej – Wieczernicę Patriotyczną w 

przededniu Święta Niepodległości. Wzięło w niej 

udział ponad 100 mieszkańców Osin. 

 w listopadzie otrzymaliśmy z Fundacji Młodzi-

Młodym 1170  zł, które szkoła zebrała podczas 

akcji 1% dla potrzeb szkoły. 

 w grudniu 2015 r. w szkole odbyły się 

mistrzostwa powiatu szkół podstawowych w 

szachach 

 w grudniu 2015 r. odbyła się też tradycyjna 

Wigilia Społeczności Szkolnej, otwarta dla 

mieszkańców Osin. Wzięło w niej udział około 

200 osób 

 w styczniu 2016r. w ramach obchodów 9 rocznicy 

śmierci patrona szkoły – ks. Jana Twardowskiego 

w szkole odbył się konkurs recytatorski połączony 

z koncertem muzycznym w wykonaniu muzyków 

z Filharmonii Lubelskiej. 

 luty 2016 – VII Zimowy Turniej Szachowy o 

Puchar GAZ-SYSTEM – z udziałem 100 

zawodników z niemal całej Polski ( byli m.in. 

szachiści Radomia, Łodzi, Warszawy, Lublina 

Mińska Mazowieckiego i wielu miejscowości 

Lubelszczyzny 

 luty – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w 
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Warszawie 

 dnia 14 marca gościliśmy w naszej szkole panią 

psycholog, terapeutę z Poradni Terapii Uzależnień 

od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach. 

Pani psycholog spotkała się z uczniami klas V i 

VI. Tematyka zajęć brzmiała: "Uzależnienia 

chemiczne i niechemiczne oraz ich konsekwencje 

społeczne i zdrowotne. Objawy, przebieg oraz 

czynniki uzależnień" 

 w kwietniu 2016 w naszej szkole odbyło się 

podsumowanie akcji ZA Puławy „Drzewko za 

butelkę” z udziałem starosty powiatu puławskiego 

i władz Azotów. 

 1 czerwca odbyła się w naszej szkole niezwykła 

parada – Parada Książek – impreza promująca 

czytelnictwo. Uczniowie wszystkich klas 

promowali wybraną przez siebie książkę w 

dowolnej formie artystycznej 

 w czerwcu po raz kolejny zorganizowaliśmy 

Festyn Rodzinny „Gaz-System - dzieciom” – 

imprezę z okazji Dnia Dziecka – niezapomniany 

dzień pełen atrakcji dla wszystkich mieszkańców 

Osin oraz mieszkańców miejscowości ościennych. 

Wzięło w nim udział ponad 300 osób. 

 w czerwcu uczniowie klas starszych wzięli udział 

w 2 dniowej wycieczce do Torunie 

 w roku szkolnym 2015/16 szkoła brała udział w 

projekcie TVP „Internetowy teatr telewizji dla 

szkół”, w ramach którego uczniowie szkoły 

obejrzeli 2 przedstawienia teatralne za 

pośrednictwem Internetu, grane na żywo w 

różnych teatrach Polski.  

  roku szkolnym 2015/16 szkoła dzięki swojej 

szerokiej działalności uzyskała tytuł i certyfikat 

Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Certyfikat ten 

przyznało nam Centrum Wspierania Inicjatyw dla 

Życia i Rodziny w Warszawie 

Szkoła Podstawowa im Henryka 

Sienkiewicza w Skrudkach: 

 

  W szkole działała SKO, Kółko Fotograficzne.  

 Odbywały się zajęcia taneczne oraz zajęcia 

karate.. 

 Organizowano liczne imprezy okolicznościowe 

(Dzień Patrona”, „Dzień dziecka” , Dzień Dziadka 

i Babci” oraz wiele imprez) 

 Zorganizowano rodzinne festyny. 

 Zorganizowano wiele konkursów szkolnych: 

plastycznych, literackich i sportowych. 
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  Uczestnictwo w wydarzeniach: 

- Udział zespołu szkolnego „Koraliki” w III Mini 

Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych 

Żyrzyn 2016 

 Działania wychowawczo – profilaktyczne: 

- zajęcia rozwijające z j. polskiego, matematyki, j. 

angielskiego, przyrody oraz zajęcia 

wyrównawcze. 

- Cykle spotkań z policjantami, 

- spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży 

Pożarnej. 

- spotkanie z przedstawicielem Poradni 

Pedagogiczno - Psychologicznej w Puławach 

 Realizacja Programów rządowych: 

- Szklanka Mleka,  

- Owoce w Szkole. 

 Udział w akcji: „Drzewko za butelkę” 

 

Szkoła Podstawowa                           

im. A. Mickiewicza w Żyrzynie: 

 

 W szkole działały: 

 Rada Rodziców 

 Samorząd Uczniowski kl. IV-VI 

 Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III 

 Chór szkolny/scholka 

 Klub Taneczny AWANS DANCE 

 Zespół folklorystyczny ŻYRZYNIACZEK CI JA 

 Szkolne Koło Oszczędnościowe 

 Koło teatralne W krainie bajki 
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 Szkolne Koło Wolontariatu 

 Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną 

KROPKA 

 Szkolny Klub Bezpieczeństwa 

 Koło Przyjaciół Biblioteki 

 Koło matematyczne 

W ramach zadań statutowych Szkoła podjęła następujące 

działania, zorganizowała następujące uroczystości: 

 Dzień Chłopaka 

 Dzień Nauczyciela 

 Święto Odzyskania Niepodległości  

 Apel z okazji Dnia Patrona oraz uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I 

 Mikołajki 

 Andrzejki  

 Wspólne Kolędowanie 

 Jasełka 

 Festyn Zdrowotny 

 Festyn SKO "Dziś oszczędzasz w SKO, jutro w Banku 

Spółdzielczym" 

 Dzień Babci i Dzidka (zasięg klasowy) 

 Szkolny Dzień Talentów 

 Tydzień dla Ziemi 

 Apel z okazji Świąt Wielkanocnych 

 Dzień Europejski 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 

 

Imprezy środowiskowe organizowane na terenie szkoły i 

powiatu: 

 udział uczniów w Jasełkach - montaż słowno - 

muzyczny przedstawiony w Kościele Parafialnym w 
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Żyrzynie - zasięg gminny 

 występ zespołu tanecznego AWANS DANCE podczas 

wspólnego kolędowania w Końskowoli- zasięg 

powiatowy 

 przygotowanie dekoracji sali na uroczystość 

środowiskową "Dyplom marzeń" 

 przygotowanie gminnej uroczystości "Nasi najlepsi - 

Stypendia naukowe i sportowe"(JK, AG, AAdam. KB)- 

występ zespołu AWANS DANCE I ŻYRZYNIACZEK CI 

JA - zasięg gminny 

 Kolędowanie z Dziadkiem i Babcią- zasięg gminny 

 organizacja III Mini Festiwalu Dziecięcych Zespołów 

Ludowych Żyrzyn 2016 - zasięg powiatowy 

 współudział przy organizacji dożynek gminnych. 

Wykaz konkursów szkolnych organizowanych przez 

nauczycieli: 

 Szkolny konkurs plastyczny pt. "Najciekawszy portret 

misia" 

 Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-III "Bohater 

mojej ulubionej bajki" 

 Konkurs plastyczny dla uczniów kl. I "Najciekawszy 

portret misia" 

 Konkurs biblioteczny dla uczniów kl. IV-VI  "Książka 

w różnych językach" 

 Konkurs plastyczny "Bądź widoczny na drodze" 

 Konkurs na prezentację multimedialną - "Nie - powiem 

alkoholowi" 

 Konkurs plastyczny "Alkohol trucizną człowieka i 

rodziny" 

 Konkurs wiedzy dla klas VI na temat uzależnień 

 II Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III 

"Mistrz ortografii Gminy Żyrzyn - 2016 " 
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 Konkurs "Słodkie bajki poczytajki" - szkolny konkurs 

pięknego czytania dla uczniów kl. II - III;  

 Konkurs "Czy znasz zwyczaje wielkanocne" - konkurs 

dla uczniów kl II-VI;  

 "Baśniowy angielski" - konkurs biblioteczny dla 

chętnych uczniów;  

 I Gminny Plastyczny Logopedyczny "Rodzinne 

rymowanki - rysowanie", "Piękne kwiatki -

logopedyczne rabatki";  

 Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

zapobiega pożarom";  

 Konkurs wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny"  

 "Przyłapani na czytaniu" - konkurs fotograficzny dla 

uczniów kl. I-VI - zorganizowanie wystawy zdjęć  

 Konkurs "Mistrz komputera" 

 Konkurs "Jestem bezpieczny" 

 Mistrz Ortografii Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicz w Żyrzynie  

 Konkurs SKB na najciekawszy model pojazdu 

ekologicznego  

 Konkurs wiedzy o ruchu drogowym  

 Szkolny konkurs "Cuda z odpadów" 

 

 Wykaz konkursów i zawodów sportowych o zasięgu 

gminnym organizowanych przez nauczycieli: 

 Gminne zawody w indywidualnym tenisie stołowym;  

 Miedzygminne zawody w indywidualnym tenisie 

stołowym;  

 Konkurs pt. "Jesienne cudaki";  

 Gminny konkurs pt. "Życie i twórczość Adama 

Mickiewicza";  

 Gminny Konkurs plastyczny pt. "Bohaterowie 

utworów Adama Mickiewicza"; 

 Gminny Konkurs plastyczny pt. "Projekt okładki 

wybranego dzieła Adama Mickiewicza"; 

 Gminny Konkurs Matematyczny - Liga Zadaniowa kl. 
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6  

 III Gminny Turniej Warcabowy  

 Mistrz Ortografii Gminy Żyrzyn 2016  

 II Gminny Konkurs Plastyczny "Zwierzęta wokół 

nas - Psy, pieski, szczenięta" 

 

Wykaz realizowanych projektów szkolnych: 

 Projekt edukacyjny "Adam Mickiewicz - Nasz Patron";  

 Talentowi SKO  

 Tydzień Życzliwości  

 realizacja projektu matematycznego Lepsza szkoła - 

sesje z plusem  

 Akcja "Sprzątanie Świata" - pod nazwą  Wyprawa - 

poprawa  

 Czytanie na śniadania w ramach obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - 

tegoroczne hasło Biblioteki szkolne rządzą 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Akcja charytatywna "Pomóż Dzieciom przetrwać 

Zimę", wielka loteria fantowa  

 Akcja charytatywna "Przywróćmy dzieciom uśmiech" - 

zbiórka makulatury  

 Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum w Puławach 

"Zbiórka plastikowych nakrętek" 

 realizacja mini warsztatów informacyjnych z 

wykorzystaniem e-podręczników - Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; 

 realizacja projektu Góra Grosza; 

 realizacja projektu matematycznego "Matlandia"; 

 realizacja projektu edukacyjnego UNICEF "MALI 

uczniowie idą do szkoły"; 

 realizacja projektu realizowanego w ramach obchodów 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - 

Czytanie na śniadanie, Motyw książki w malarstwie ... 

 realizacja projektów "Nie - powiem alkoholowi" i 

"Dbam o swoje zdrowie odmawiam"; 
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 realizacja projektu promującego czytelnictwo "Warto 

przeczytać - książki naszych czasów" 

 realizacja projektu promującego czytelnictwo "Jak nie 

czytam, jak czytam" 

 udział w akcji "Twój dar serca" na rzecz Hospicjum 

Małego Księcia w Lublinie 

 organizacja Tygodni Bezpiecznego Internetu 

 organizacja Dnia Dziecka pod Hasłem "W zdrowym 

ciele zdrowy duch" 

 realizacja projektu edukacyjnego Tydzień Bibliotek 

Szkolnych 

 realizacja projektu "Książka jest dobra na wszystko"  

 

Realizacja projektów ogólnopolskich: 

 Cała Polska czyta dzieciom - realizacja projektu przy 

współpracy z przedszkolem  

 Mądra szkoła czyta dzieciom  

 Ratujemy, Uczymy Ratować  

 Akademia BEZPIECZNEGO PUCHATKA - celem 

programu jest wdrożenie uczniów klas I do 

przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w 

domu i w czasie zabawy  

 organizacja Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania 

 Realizacja projektu w ramach współpracy z UNICEF 

"Prawa dziecka a problemy współczesnego świata" 

 udział w projekcie Pierwszy Mail 

 "Lepsza Szkoła - sesje z plusem" 

Realizowane programy rządowe: 

1) SZKLANKA MLEKA 

2) OWOCE W SZKOLE 
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3) Książki naszych marzeń 

4) złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 

na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach 

programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa - Priorytet 3 

Inne podejmowane działania: 

 udział rodziców w warsztatach rodzinnych "Choinka 

inaczej" 

 udział uczniów w warsztatach tanecznych z 

animatorami tańca Olimpijskiej Szkółki Tańca i 

Dobrych Manier; 

 prowadzenie blogowiska "Talentowi SKO"; 

 prowadzenie strony internetowej szkoły; 

 próbna ewakuacja szkoły; 

 udział uczniów w Koncercie Świątecznym Pana Marka 

Młynarczyka - artysty Lubelskiej Filharmonii 

Kameralnej; 

 udział uczniów w wystawach: Motyw książki w 

malarstwie oraz Ulubione książki pracowników 

Szkoły,  

 udział uczniów w koncercie edukacyjnym "Mój region 

- moja Ojczyzna" zorganizowanym przez Dom 

Chemika w Puławach; 

 zgłoszenie szkoły do programu "Szkoła dobrego 

wychowania", realizacja programu. 

 udział uczniów w II Puławskim Turnieju Tańców 

Polskich "Powiślaczek" 2016 

 organizacja rajdu rowerowego 
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Wykaz realizowanych innych programów 

profilaktycznych: 

 Trzy koła 

 Spójrz inaczej 

  

 Działania podjęte we współpracy z rodzicami uczniów na 

rzecz podniesienia wyników nauczania: 

 zapoznano rodziców uczniów przystępujących do 

sprawdzianu w klasie VI z możliwością dostosowania 

formy i warunków do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na 

sprawdzianie w klasie 6; 

 zapoznano rodziców uczniów kl. I z wynikami  

diagnozy wstępnej; 

 przez całe półrocze włączano rodziców w działania 

realizowane na rzecz klasy i szkoły; 

 organizowano zebrania rodziców z wychowawcą klasy 

i nauczycielami celem przekazania informacji 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

 włączono rodziców uczniów w klasowe czytanie 

książek; 

 udział rodziców w warsztatach rodzinnych "Choinka 

inaczej"; 

 prowadzenie zajęć  przez panią Magdalenę Niski, 

pracownika Grupy Azoty. Temat zajęć: Co to są 

nawozy? Wpływ nawozów na rozwój roślin i 

środowiska"; 

 zaplanowano uczniom pomoc  psychologiczno - 

pedagogiczną; 

 rodzice uczestniczyli w opracowywaniu klasowych 
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planów wychowawczych; 

 prowadzenie zajęć o charakterze prozdrowotnym - 

udzielanie pierwszej pomocy - prowadzący p. Monika 

Szymanek (rodzic ucznia kl. III) 

 prowadzenie zajęć o charakterze prozdrowotnym - 

udzielanie pierwszej pomocy - prowadzący p. Mariola 

Kamola Miazga (rodzic ucznia kl. II) 

 

Działania podjęte na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa 

uczniów: 

 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; 

 w szatni uczniów kl. IV-VI dokonano montażu kamery 

wizyjnej; 

 udział uczniów w Gminnym Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 

 organizacja spotkania uczniów z policjantem, 

pogadanka dotyczyła zasad bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu podczas ferii zimowych oraz 

bezpiecznego korzystania z Internetu; 

 organizacja spotkania rodziców z policjantem 

Komendy Powiatowej Policji w Puławach p. 

Marcinem Koprem nt. "Bezpieczeństwa w Internecie"; 

 organizacja spotkania dla uczniów i rodziców z 

kuratorem sądowym, pani kurator służyła pomocą 

rodzicom w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

oraz przeprowadziła pogadankę dla uczniów kl. V i VI, 
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nt. praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności, 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 

ustawy o przeciwdziałaniu rodzinie; 

 organizacja Tygodni Bezpiecznego Internetu 

Działania Szkoły podejmowane na rzecz współpracy ze 

środowiskiem 

 akcja zbiórki zużytych baterii; 

 zbiórka makulatury; 

 zbiórka zakrętek; 

 użyczenie sali gimnastycznej klubowi sportowemu 

BUMERANG; 

 użyczenie sali gimnastycznej klubowi sportowemu 

OLD BOYS; 

 użyczenie sali gimnastycznej Gimnazjum w Żyrzynie; 

 użyczenie sali gimnastycznej Klubowi Sportowemu 

ŻYRZYNIAK; 

 użyczenie sali gimnastycznej uczniom ze Szkoły 

Podstawowej w Osinach. 

Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami opierały się 

na wzajemnej wymianie informacji o uczniu, zapoznaniu 

rodziców z planem pracy szkoły, postępami uczniów w 

nauce, zachowaniem dziecka w grupie, trudnościami 

wychowawczymi. Zapoznano rodziców z systemem 

oceniania, zestawem wymagań edukacyjnych i 

wychowawczych oraz sposobami przeciwdziałania 

trudnościom wychowawczym. 

 Podejmowane przez Szkolę działania edukacyjne 

udokumentowane zostały w kronice szkolnej papierowej oraz 

gazetce KROPKA wydawanej na terenie szkoły.  
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 Rodzice oraz partnerzy szkoły mieli możliwość z 

zapoznaniem się z działalnością szkoły poprzez zapoznanie się 

z treścią gazetki i informacjami ze szkolnej strony 

internetowej. 

 W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera 

działania szkoły. Rada uczestniczyła w opiniowaniu 

dokumentów szkolnych, projektu planu finansowego szkoły, 

procesu wychowawczo - profilaktycznego (propozycji godzin 

wychowawczych, organizacji wycieczek i uroczystości 

klasowych i szkolnych) pokrywa koszty wyjazdów uczniów na 

konkursy i zawody sportowe, zakupu materiałów, 

przystąpienia do programów rządowych np. Książki naszych 

marzeń, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, pomaga 

w modernizacji bazy i wyposażenia 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 oraz tygodnika Wspólnota Puławska. 

Gimnazjum im. Jana Pawła II          

w Żyrzynie: 

 

 Działalność szkolna: 

 Samorząd uczniowski, 

 Koła wolontariatu, (współpraca z Fundacją Dr Clown, 

Koło Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego, zbiórki charytatywne dla dzieci z 

Domu Dziecka w Puławach), PCK, "Krew -  kropla, 

która ratuje życie", akcja ekologiczna "Ekoszkoły, 

akcja Pola Nadziei, akcja charytatywna "Gorączka 
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Złota", "Nasz Dom - akcja Góra Grosza, akcje 

charytatywne we współpracy z fundacjami: "Pomóż i 

Ty" - Adopcja serca. 

 SKS (piłka siatkowa, LA) 

 Chór Szkolny, 

 Koła zainteresowań (teatralne, biblioteczne, językowe, 

informatyczne, fotograficzne laboratorium młodego 

odkrywcy (biologia, chemia ,fizyka ,matematyka, koło 

taneczne) 

Zrealizowane programy: 

 Trzymaj formę! 

 Szkoła Demokracji. 

 

Zrealizowane Projekty: 

 Samorządy mają głos; 

 Ogólnopolska akcja czytania „Lalki” Bolesława Prusa; 

 Ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek”; 

 XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom; 

 Szkoła Odkrywców Talentów; 

 „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu 

Walki z Rakiem” 

W roku szkolnym   zorganizowano :  

 wycieczki rowerowe związane z naszym rejonem 

(Końskowola, Jeziorzany, Kozi Bór- Kurów, Gołąb) – 

5 wyjazdów;  

 wyjazd uczniów klas II i I A do Lublina na UMCS 

(pokazy z chemii i fizyki); Biblioteka Uniwersytecka, 

Ogród  Botaniczny;  

 wyjazd integracyjny uczniów klas I do Kazimierza 

Dolnego;  

 wyjazd uczniów klas III do Puław na lekcję muzealną 

oraz zwiedzanie Pałacu Czartoryskich, a także parku;  

 wyjazd uczniów klas I, II, i III do Puław na lekcję w 

kinie;  

 wyjazd uczniów klas I-II do Lublina na mecz 

Reprezentacji Polski U-21 z Reprezentacją Izraela;  

 wyjazd uczennic klasy III A/III B (7) do Puław na 

zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego 

(w ramach projektu „Jestem kobietą – dobrze 

wybieram” realizowanego przez Fundację Puławskie 

Centrum Przedsiębiorczości);  

 wyjazd uczniów klas III do Warszawy do Muzeum 

Historii Żydów Polskich (POLIN) oraz na Powązki;  

 wyjazd uczniów klas I do Puław do IUNG-u;  

 wyjazd integracyjny uczniów klas II do Rąblowa;  

 wycieczki trzydniowe: klasy I oraz III – do Janowa 

Lubelskiego, klasy II - Pieniny,  
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 wyjazd klas III do Lublina – muzeum na Majdanku, 

 wyjazd klasy Ia do Warszawy, 

 rajd pieszy do Borysowa z okazji Dnia Dziecka, 

 wyjazd do Domu Chemika w Puławach na spektakl 

„Hobbit”, 

 wyjazd klas II do Warszawy do teatru na spektakl 

Mały Książę, do Muzeum Żydów Polskich „Pollin” i 

na Stadion Narodowy. 

 

 

Współpraca z placówkami i organizacjami  

 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:  

 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 

 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  

 Komenda Powiatowa Policji w Puławach –. spotkania 

uczniów i rodziców uczniów klas I z pracownikiem 

Komendy Powiatowej Policji w Puławach na temat 

prawnej odpowiedzialności nieletnich. 

 Urząd Gminy Żyrzyn – dofinansowanie działań z 

zakresu profilaktyki uzależnień - fundusze na 
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realizację powyższych działań pozyskane zostały od 

Wójta Gminy w oparciu o opracowane oferty. 

 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie – współpraca w 

organizacji XI Festynu Integracyjnego, pomoc w 

formie paczek żywnościowych dla 4 uczniów podczas 

akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; współpraca z 

nauczycielami i wychowawcami głównie w sprawach 

wychowawczych (udzielanie pomocy w wyjaśnianiu 

różnych sytuacji związanych z postępowaniem 

uczniów), współpraca z pedagogiem.  

 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”). 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach – 

starania rodziców, by umieścić ucznia w gimnazjum w 

MOS; współpraca z pedagogiem. 

 Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach – 

warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego: w 

szkole dla klasy  

 Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w 

Puławach – spotkania z klasami I: niebezpieczeństwa 

związane z sięganiem po substancje psychoaktywne 

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie 

(Mobilne Centrum Informacji Zawodowej) - 

organizacja warsztatów prowadzonych przez doradców 

zawodowych dla wszystkich klas III. 

 Pielęgniarka szkolna – sytuacja życiowa rodzin 

uczniów, sytuacja zdrowotna uczniów. 

 Media  –artykuły dotyczące 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. 

 Uczestnictwo Wójta w  uroczystościach 

organizowanych przez gimnazjum ;  

 Dzień Nauczyciela - wręczenie nagród  
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 Gminne obchody Święta Niepodległości  

 Patronat  i udział Wójta w konkursie gminnym 

poezji i prozy bożonarodzeniowej  

 Patronat  i udział Wójta w wojewódzkim 

konkursie poezji i prozy Jana Pawła II  

 Ogólnopolska akcja czytania ,,Lalki” B. Prusa 

 Dofinansowanie projektu edukacyjnego ,, Co nam 

groby mogą powiedzieć”- renowacja pomnika 

żołnierzy Austriackich   

 Udział wójta i pracowników UG w uroczystości 

zakończenia roku szkolnego – ,,Gala 

zasłużonych’’  

 Dożynki gminne - przygotowanie części 

artystycznej  

 

 

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 2015/2016 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 

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z przedszkola brały udział w następujących 

konkursach, wystawach i pokazach : 

 „Zabawki ze sklepu Wokulskiego”- wykonywanie zabawek przestrzennych na konkurs 

plastyczny zorganizowany przez Gimnazjum JPII i Gminną Bibliotekę w Żyrzynie przy 

okazji gminnego czytania „Lalki” Bolesława Prusa; (Maja Błachnio, Klaudia Kowalik, 

Ula Rybak, Malwina Matysiak, Hanna Miazga, Maria Przybys, prace zbiorowe dzieci z 

grup: „Motylki”, „Pszczółki”, „Biedronki”, "Żabki”, „Zajączki”; 

 

 „Papież Jan Paweł II - patron rodziny”- konkurs plastyczny organizowany przez Dom 

Chemika w Pułąwach w ramach obchodów XV Dnia Papieskiego (Julia Zagulska, Maria 

Przybyś, Jagoda Kędziora; 

 

 „Uwielbiaj duszo moja Pana”- konkurs recytatorski organizowany przez Dom Chemika w 

Pułąwach w ramach obchodów XV Dnia Papieskiego (Malwina Matysiak, Maria 

Przybyś, Maja Kłak, Julia Lisowska); 

 

 „Śpiewamy Ojcu Świętemu”- konkurs piosenek – grupa dzieci z oddziałów „Zajączki”  i 

„Biedronki”- I miejsce w konkursie; 
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 „Żeby Polska była Polską” XII Przegląd Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni 

Niepodległościowej Puławy 2015- Dom Chemika- w turnieju pieśni wystąpiły dzieci z 

grupy „Zajączki” i „Biedronki”- w turnieju poezji: Maria Przybyś, Julia Lisowska, 

Malwina Matysiak,  I miejsce zajęła Malwina Matysiak;  

 

 20 stycznia dzieci z oddziału  „Zajączki” wzięły udział w ogólnopolskim konkursie kolęd  

w Domu Chemika w Puławach, otrzymały wyróżnienie; 

 

 12 kwiecień „Witaj Majowa jutrzenko”- grupa „Zajączki”; 

 

 11 czerwiec - Festiwal Przedszkolaka- MDK Puławy- występ Julii Zagulskiej i Amelii 

Bernat; 

 

 19 czerwiec - udział „Zajączków” i „Biedronek” w III Mini Festiwalu Dziecięcych 

Zespołów Ludowych; 

 

 ogólnopolskie konkursy plastyczne: - „Barwy pór roku” (Amelia Pszczoła, Gabriela 

Walasek, Zuzanna Kozak), „Dary jesieni” (Klaudia Kowalik, Jakub Kamiński), „Jesienne 

drzewo” (Klaudia Kowalik, Amelia Bernat), „Święty Mikołaj w oczach 

dziecka”(Gabriela Walasek, Maria Przybyś, Amelia Bernat), |”Kartki świąteczne” (Maja 

Błachnio, Maria Przybyś, Jagoda Kędziora, Karolina Kozak, Malwina Matysiak, Amelia 

Pszczoła, Julia Chadaj, Gabriela Walasek, Natalia Szlendak, Nikola Bernat, Ela Rybak, 

Aleksandra Piłat), „Las w zimowej szacie” (Wiktor Kalbarczyk. Zuzanna Kozak), 

„Maska karnawałowa” (Amelia Pszczoła), „Sprawdzone przez przedszkolaków- moja 

ulubiona zabawka Wader”, „W magicznym świecie bajek i baśni” (Oliwia Radziwonka,  

Gabriela Walasek, Jagoda Kędziora), „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” (Julia 

Zagulska, Anna Kotowska, Amelia Bernat, Amelia Pszczoła), „Wiosna tuż, tuz” (Maria 

Przybyś, Zuzanna Kozak), „Wiosenne kwiaty” (Zuzanna Kozak, Jagoda Kędziora), 

„Kartka wielkanocna” (Hanna Miazga, Amelia Bernat), „Projekt plakatu do spektaklu na 

podstawie wybranej baśni braci Grimm” (Gabriela Walasek, Amelia Pszczoła, Izabela 

Rybak, Maria Przybyś, Jagoda Kędziora, Malwina Matysiak, Amelia Bernat- III miejsce 

J. Kędziora i A. Bernat), „Postacie z bajek- origami” (Hanna Miazga, Jagoda Kędziora), 

„W zgodzie z przyrodą, energią i wodą” (Aleksandra Piłat), „Zdrowy smakołyk 

przedszkolaka” (Nikola Bernat- I miejsce w kategorii wiekowej  3-latki) 

Dzieci z oddziałów zamiejscowych brały udział w następujących konkursach: 

 30 marzec - konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Miś Uszatek uczy nas zdrowego 

stylu życia”- Żerdź 
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 10 czerwiec - konkurs plastyczny pt. „Tu mieszkamy i tu jest nasz dom”- Żerdź 

 20 marzec – X parafialny konkurs palm wielkanocnych w Parafiance- Kośmin 
 

 

 Szkoła Podstawowa w Osinach: 

Osiągnięcia sportowe oraz w konkursach przedmiotowych 

 
 

1. V Turniej Orlika o Puchar Premiera R.P. - II miejsce-  drużyna chłopców 

młodszych - Karol Pawłowski, Patryk Węgorek, Bartosz Nowacki, Adrian Próchniak, 

Maksymilian Nowacki, Mateusz Olszak. – etap gminny. 

 

2. ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ – II miejsce w skoku w dal i III miejsce w biegu na 

300m   dziewcząt szkół podstawowych – Gabriela Matysiak – kl.V. 

 

3. ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ -  I miejsce w konkurencji – rzut piłeczką palantową z 

wynikiem 21 m dla dziewcząt szkół podstawowych – Emilia Borucka – kl.IV. 

 

4. Wojewódzkie Zawody Szkół Podstawowych ,,Lekkoatletyka dla każdego’’ na AWF 

w Białej Podlaskiej- III miejsce w rzucie piłeczką palantową i VII miejsce w biegu 

na 60 m- Emilia Borucka – kl.IV. , IX miejsce w biegu na 300 m dla dziewcząt i XIV 

miejsce w skoku w dal – Gabriela Matysiak – kl.V. 

 

5. Szkolny Konkurs Ekologiczny,,Uczmy się ekologii’’ – I miejsce  – Paulina Noworolnik 

– kl.V. i Weronika Gołąbek – kl.V., III miejsce –Karol Pawłowski – kl.V. , II miejsce -  

Błażej Kowalik – kl.VI. 

 

6. ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ – II miejsce w biegu na 60 m, V miejsce w rzucie 

piłeczką palantową i II miejsce w skoku w dal  - Gabriela Matysiak – kl.V. 

 

7. Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego w Żyrzynie- II miejsce – Kamila 

Różycka – kl.V. i Błażej Kowalik – kl.VI., III miejsce – Damian Sadkowski – kl.VI. , IV 

miejsce -  Bartosz Nowacki – kl.V. i Karol Pawłowski – kl.V. 

 

8. XII Przegląd Poezji, Prozy, Muzyki i Pieśni Niepodległościowej ,,Żeby Polska była 

Polską’’- wyróżnienie – Wanessa Klempka – kl.IV. 

 

9. Gminny Konkurs ,,Bolesława Prusa znać i czytać warto’’ – wyróżnienie – Karol 

Pawłowski- kl.V. 

 

10. I Etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Liga Zadaniowa’’ – I miejsce- 

Patrycja Dudzik – kl.VI., III miejsce – Błażej Kowalik – kl.VI. 

 

11. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Bohaterowie Utworów Adama Mickiewicza’’ – 

wyróżnienie – Kornelia Wadas – kl.I. i Maksymilian Nowacki – kl.III. 
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12. Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Szachach Drużynowych – IV miejsce – Anna 

Barska , Mateusz Olszak – kl.III., Patryk Węgorek – kl.V., Maciej Nowacki – klVI. 

 

13. Gminne Mistrzostwa w Drużynowym Tenisie Stołowym – I miejsce – Kamila 

Rózycka, Paulina Noworolnik, Karol Pawłowski – kl.V. i Damian Sadkowski – kl.VI., II 

miejsce – Adam Sekuła- kl.IV i Bartosz Nowacki – kl.V., III miejsce – Gabriela 

Jedrusiak, Wanda Gorgol – kl.IV , Patryk Węgorek – kl.V. i Błażej Kowalik – kl.VI. 

 

14. Międzygminne Mistrzostwa w Drużynowym Tenisie Stołowym- III miejsce – Adam 

Sekuła – kl.IV. , Bartosz Nowacki , Karol Pawłowski, Paulina Noworolnik, Kamila 

Różycka- kl.V. i Damian Sadkowski – kl. VI.    

 

15. Powiatowy konkurs: ,,Przybij piątkę’’ – I miejsce indywidualnie-  Emilia Borucka – 

kl.IV , I miejsce grupowo-  uczniowie klasy IV : Emilia Borucka, Wanda Gorgol, 

Gabriela Jędrusiak, Wanessa Klempka, Milena Kowalik, Eliza Majak, Maja Małecka, 

Aleksandra Mrozek, Milena Ochal, Adrian Próchniak, Adam Sekuła, Marta Stańczyk, 

Aleksandra Węgorek. 

 

16. III Gminny Turniej Warcabowy – I miejsce – Mateusz Olszak – kl.III. 

 

17. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ – I miejsce – 

Emilia Borucka – kl.IV. 

 

18. Konkurs plastyczny SKO organizowany przez PKO BP w Puławach – I miejsce – 

Gabriela Matysiak – kl.V,  II miejsce – Bartosz Matysiak – kl.II,  III miejsce – Gabriela 

Jędrusiak – kl.IV,  wyróżnienie: Paulina Noworolnik,  Kamila Różycka, Natalia 

Strzelecka, Wiktoria Wiejak- kl.V,  Aleksandra Mrozek – kl.IV. 

 

19. VII Zimowy Turniej Szachowy dla Dzieci o Puchar Gaz-System S.A.-  V miejsce- 

Patryk Węgorek – kl.V,  VII miejsce-Bartosz Nowacki – kl.V,  w kategorii do lat 13, 

VIII miejsce –Mateusz Olszak – kl.III , XI miejsce – Julia Wiejak – kl.III. w kategorii 

do lat 10. 

 

20. II etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Liga Zadaniowa’’ – II miejsce – 

Błażej Kowalik – kl.VI. 

 

21. Międzygminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej w Baranowie – IV 

miejsce – drużyna chłopców w składzie; Błażej Kowalik, Maciej Nowacki, Damian 

Sadkowski, - kl.VI, Bartosz Nowacki, Karol Pawłowski, Patryk Węgorek- kl.V, 

Maksymilian Nowacki , Mateusz Olszak – kl.III. 

 

22. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Projekt Okładki książki Henryka Sienkiewicza’’- 

wyróżnienie – Julia Wiejak i Szymon Pisula – kl.III. 

 

23. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Projekt okładki do wybranego utworu Henryka 

Sienkiewicza’’ – II miejsce – Piotr Sykut – kl.II. 

 

24. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ulubiony bohater utworów Henryka Sienkiewicza’’ – 

I miejsce – Julia wnuk – kl.VI,  III miejsce- Maciej Nowacki- kl.VI. 
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25. Akcja Ekologiczna ,,Drzewko za butelkę’’ – najlepszy zbieracz – Olga Zdun – kl.III.- 

1650 butelek PET 

 

26. Zawody ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ w dn.13.05.2016r. – konkurencja –bieg na 60 

m i skok w dal  – II miejsce – Emilia Borucka – kl.IV, 

 

27. Turniej szachowy organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach  - II 

miejsce – Piotr Kopiński – kl.III. 

 

28. Gminny Konkurs Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem bezpieczny’’ – II miejsce – 

Aleksandra Mrozek, maja Małecka – kl.IV,  Bartosz Nowacki, Karol Pawłowski- kl.V,  

Julia Wnuk, Maciej Nowacki – kl.VI. 

 

29. Zawody ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ w dn.20.05.2016r. – konkurencja – bieg na 

300 m i na 60 m, skok w dal – I miejsce – Emilia Borucka –kl.IV, konkurencja bieg na 

300 m – III miejsce  i skok w dal – I miejsce –  Gabriela Matysiak – kl.V. 

 

30. II etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Liga Zadaniowa’’ – I miejsce – 

Błażej Kowalik – kl.VI, IIImiejsce – Weronika Lemieszek – kl.VI. 

 

31. Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz Ortografii Gminy Żyrzyn2016’’ – I miejsce 

– Julia Wiejak – kl..III. 

 

32. Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną w 

Puławach- laureaci: Kornelia Wadas, Jakub Szwed – kl.I, Weronika Gołąbek , Wiktoria 

Wiejak – kl.V, Julia Wnuk- kl.VI. 

 

33. Zawody ,,Czwartki Lekkoatletyczne’’ w dn.03.06.2016r.- konkurencja- rzut piłeczką 

palantową i bieg na 100 m – I miejsce- Emilia Borucka – kl.IV, w konkurencji bieg na 

100 m- I miejsce-  Gabriela Matysiak- kl.V , w konkurencji skok w dal –III miejsce- 

również Gabriela Matysiak. 

 

34. Gminny Otwarty Turniej Szachowy w Końskowoli – w kategorii dzieci do lat 15 II 

miejsce – Piotr Kopiński – kl.III. 

 

35. Projekt ,,Edukacja przez Szachy w Szkole’’ – turniej szachowy w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kurowie – III miejsce – Mateusz Olszak – kl.III. 

 

36.  I Gminny Konkurs Plastyczny Logopedyczny ,,Rodzinne rysowanie-rymowanie’’ 

- laureaci – Antoni Capała i Adrianna Gorgol – kl.II.   

37. II  Gminny Konkurs Plastyczny ,,Zwierzęta wokół nas – Psy, pieski ,szczenięta’’- 

wyróżnienie – Wanessa Klempka – kl.IV, laureatki – Milena Kowalik – kl.IV i Weronika 

Gołąbek – kl.V 
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 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: 

Osiągnięcia uczniów:  
 

Oddział Przedszkolny B 

 konkurs recytatorski poezji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi 

 gminny konkurs plastyczny na projekt okładki do wybranego utworu Henryka 

Sienkiewicza (wyróżnienie – Jan Matysek), 

 udział w XIII edycji akcji ,,Drzewko za butelkę”, 

 czworo dzieci  wzięło udział w konkursie logopedycznym zorganizowanym przez Szkołę 

Podstawową  i Przedszkole w Żyrzynie – jeden z  laureatów Kacper Noworolnik udział w 

ogólnopolskiej akcji ,, Jak nie czytam, jak czytam”, 

 udział dzieci we wszystkich imprezach proponowanych przez szkołę – w przedstawieniu 

cyrkowym ,,Cyrk heca”, projekcji filmu ,,Dom” , projekcie wychowawczym promującym 

kulturalne zachowanie ,,Tydzień Grzeczności” oraz Festynie Rodzinnym, 

 udział dzieci w zabawach i konkursach sportowych z okazji Dnia Patrona i Dnia Dziecka, 

 przygotowanie przez dzieci prezentów z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty, 

 zorganizowanie klasowego Dnia Kobiet, 

 udział w szkolnym apelu dotyczącym „Powitania Wiosny” i topienia Marzanny, 

 wysłuchanie części artystycznej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

 pomoc w organizacji Dnia Patrona, Festynu Rodzinnego, Dnia Dziecka, 

 wycieczki i spacery w okolicy szkoły w celu prowadzenia obserwacji przyrodniczo-

społecznych, 

 wyjazd na spektakl teatralny „Jak Rumcajs Cypiska uratował” do Domu Chemika w 

Puławach, 

 wycieczka do Wojciechowa – zwiedzanie ZOO,   Owadolandii oraz wizyta u kowala. 

 

Oddział Przedszkolny A 

 kilkoro dzieci oszczędza w SKO, wszystkie dzieci są aktywnymi czytelnikami biblioteki 

szkolnej, 

 udział klasy w akcji „Drzewko za butelkę” i zajęcie I miejsca w szkole przez klasę oraz I 

miejsca indywidualnie przez Paulinę Drózd, 

 udział w konkursie recytatorskim poezji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi, zajęcie              

I miejsca przez Patrycję Jońską i III miejsca przez Paulinę Drózd w kategorii kl. 0-I, 

 udział w międzyszkolnym konkursie logopedycznym, 

 udział w gminnym konkursie plastycznym na projekt okładki wybranego utworu Henryka 

Sienkiewicza zdobycie wyróżnienia przez Lenę Grzechnik,  

 udział w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam", 

 udział dzieci we wszystkich imprezach proponowanych przez szkołę –  w przedstawieniu 

cyrkowym „Cyrk heca”, projekcji filmu „Dom”, projekcie wychowawczym promującym 

kulturalne zachowanie „Tydzień Grzeczności” oraz Festynie Rodzinnym, 

 udział dzieci w zabawach i konkursach sportowych z okazji Dnia Patrona i Dnia Dziecka 

i zajęcie w nich wysokich miejsc, 

 przygotowanie przez dzieci prezentów z okazji Dnia Mamy, 

 zorganizowanie klasowego Dnia Kobiet, 

 udział w szkolnym apelu dotyczącym „Powitania Wiosny” i topienia Marzanny, 

 wysłuchanie części artystycznej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

 pomoc w organizacji Dnia Patrona, Festynu Rodzinnego, Dnia Dziecka, 
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 wycieczki i spacery w okolicy szkoły w celu prowadzenia obserwacji przyrodniczo-

społecznych, 

 wyjazd na spektakl teatralny „Jak Rumcajs Cypiska uratował” do Domu Chemika               
w Puławach, 

 uczestniczenie w projekcie „jak powstaje książka?”, wykonanie ilustracji do bajki               
i złożenie książki pt. „Planeta Bajek”, 

 wycieczka do Wojciechowa – zwiedzanie ZOO, Owadolandii oraz wizyta u kowala. 

 

 

 

Klasa I  

 Kinga Bernat – laureatka I gminnego Plastycznego Konkursu Logopedycznego 

,,Rodzinne rymowanie – rysowanie”  

 Stanisław Kopka – III miejsce w Konkursie Pięknego Czytania Bajek Henryka 

SienkiewiczaKinga Bernat – wyróżnienie w Konkursie na okładkę utworów H. 

Sienkiewicza   Grzegorz Ponikowski – I miejsce w biegu sienkiewiczowskim podczas 

Święta Szkoły 

 Natalia Szkoda – V miejsce w biegu sienkiewiczowskim podczas Święta Szkoły 

 

Klasa II  

 wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach szachowych prowadzonych w ramach    

programu “Szachy w szkole”, 

 4 uczniów należy do szkolnego zespołu tanecznego “Koraliki” (Jemielniak Maciej, 

Kalbarczyk Kuba, Rybicki Rafał, Szymanek Bartosz), 

 14 uczniów oszczędzało w SKO, 

 III miejsce w szkolnym konkursie na najgrzeczniejszą klasę, 

 Kuba Kalbarczyk i Natalia Kozak zajęli I miejsce w konkursie literackim w ramach   

Tygodnia  Grzeczności, 

 III miejsce w szkole w akcji „Drzewko za butelkę” – uczniowie zebrali 5609 

plastikowych butelek 

 6 uczniów wzięło udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Ekologicznej 

Bartosz Szymanek – II miejsce, 

 4 uczniów wzięła udział w Szkolnym Konkursie Czytania Baśni Henryka Sienkiewicza - 

Bartosz Szymanek – I miejsce, 

 5 uczniów wykonało prace na konkurs plastyczny „Projekt okładki do wybranego  utworu 

H. Sienkiewicza- Kuba Kalbarczyk – wyróżnienie, 

 7 uczniów otrzymało nagrody w konkursie czytelniczym: 

 6 uczniów wzięło udział w gminnym konkursie plastycznym „Psy, pieski, szczenięta”, 

 Daria Lengier – wyróżnienie w gminnym konkursie logopedycznym, 

 Natalia Kozak i Jakub Olszak wzięli udział w Gminnym Turnieju Warcabowym, 

 3 uczniów: Natalia Kozak, Nadia Lengier, Rafał Rybicki uczestniczyli w VII Zimowym  

Turnieju Szachowym dla dzieci o Puchar Gaz – System S.A. - Natalia Kozak – V 

miejsce,   

 Katarzyna Gajek  – I miejsce w kategorii dziewcząt klas I – II w biegu 

sienkiewiczowskim, 

 Julia Kosmal – II miejsce w kategorii dziewcząt klas I – II w biegu sienkiewiczowskim, 

 Klaudia Grad – III miejsce w kategorii dziewcząt klas I – II w biegu sienkiewiczowskim, 

 Kuba Kalbarczyk – II miejsce w kategorii chłopców klas I – II w biegu 

sienkiewiczowskim, 
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 Szymon Henrykowski – III miejsce w kategorii chłopców klas I – II w biegu 

sienkiewiczowskim, 

 6 uczniów zbierało plastikowe korki, 

 9 uczniów zbierało zużyte baterie, Rafał Rybicki otrzymał nagrodę – 184 baterie, 

 6 uczniów wzięło udział w ogólnopolskim turnieju szachowym w ramach projektu 

„Edukacja przez Szachy w Szkole”: Kozak Natalia, Lengier Daria, Lengier Nadia, Olszak 

Jakub, Rybicki Rafał, Szymanek Bartosz, 

 4 uczniów wraz z zespołem Koraliki wystąpiło podczas rodzinnej Majówki, 

 Bartosz Szymanek recytował wiersz podczas Rodzinnej Majówki, 

 Wszyscy uczniowie brali udział w wyjeździe do Domu Chemika w Puławach, gdzie 

obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował” w wykonaniu 

aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia 

 Uczniowieobejrzeli widowisko w wykonaniu artystów ukraińskiego cyrku „Heca”, 

 17 uczniów uczestniczyło w trzydniowym wyjeździe na Zieloną Szkołę do Parku Nauki 

Rekreacji „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim. 

 

Klasa III 

 II miejsce w konkursie na najgrzeczniejszą klasę 
 II miejsce w szkole w akcji „Drzewko za butelkę” 

 Natalia Kot - II miejsce w gminnym konkursie „Mistrz ortografii gminy Żyrzyn” 

 Maciej Kot - III miejsce w gminnym konkursie „Mistrz ortografii gminy Żyrzyn” 

 Natalia Kot – I miejsce w gminnym konkursie języka angielskiego „Spelling test” 

 Natalia Kot - II miejsce w Szkolnym Konkursie Czytania Baśni H. Sienkiewicza 

 Martyna Frel - wyróżnienie w Szkolnym Konkursie Czytania Baśni H. Sienkiewicza 

 Amelia Sosnowska – wyróżnienie w konkursie plastycznym na projekt okładki 

wybranego utworu H. Sienkiewicza 

 Zuzanna Jaroń – I miejsce w kategorii dziewcząt klas III – IV w biegu 

sienkiewiczowskim, 

 Dominik Walasek – III miejsce w kategorii chłopców klas III – IV w biegu 

sienkiewiczowskim, 

 Martyna Frel – II miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Ekologicznej 

 Kinga Kamola – III miejsce w Gminnym Konkursie Warcabowym, 

 Klasa III w drugim semestrze przygotowała wspólnie z uczniami klasy szóstej uroczysty 

apel poświęcony Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

 Czternastu uczniów z klasy tańczy w zespole „Koraliki”. Uczniowie wystąpili podczas 

Rodzinnej majówki -oraz podczas III Przeglądu Dziecięcych Zespołów Ludowych.  

 Uczniowie brali udział w wyjeździe do Domu Chemika w Puławach, gdzie obejrzeli 

przedstawienie teatralne pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował” w wykonaniu aktorów 

Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. 

 Uczniowie obejrzeli widowisko w wykonaniu artystów cyrku „Heca” 

 Uczniowie uczestniczyli w trzydniowym wyjeździe na „zieloną szkołę” do Janowa 

Lubelskiego. 

 

Klasa IV  
 W Gminnym Konkursie Języka Angielskiego ”Spelling Test” dwie uczennice: Julia 

Gałuszewska i Magdalena Lędas zajęły równorzędne czwarte miejsce; 
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 Cztery uczennice (J. Gałuszewska, K. Głuch, G. Kozak i M. Lędas) wzięły udział w 

Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Magdalena 

Lędas zajęła pierwsze miejsce, a Julia Gałuszewska – trzecie na 37 uczestników.  

 

Klasa V  

 VII Zimowy Turniej Szachowy dla dzieci o puchar Gaz-System S.A.(Patryk Adamski, 

Jagoda Freliga,  Krzysztof Kowalewski, Julia Majcher, Julia Olszak Julia Szlendak) 

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie (Michał Henrykowski, Krzysztof Kowalewski 

oraz Julia Szlendak),  

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny – „Eko –Planeta” (Patryk Adamski, Bartłomiej 

Freliga, Michał Henrykowski, Julia Majcher, Julia Olszak, Natalia Pawłowska, 

Magdalena Rogala i Julia Szlendak),   

 I Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza (Patryk 

Adamski, Beata Grobel i Julia Szlendak)  

 Plastyczny Konkurs związany z Henrykiem Sienkiewiczem (Julia Szlendak, Julia 

Majcher, Beata Grobel, Bartek Freliga),   

 Międzygminne Zawody Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej (Szymon Freliga, Natalia 

Pawłowska i Julia Szlendak) 

 VII Zimowym Turniej Szachowy dla dzieci o puchar Gaz-System S.A. Krzysztof 

Kowalewski zajął I miejsce w gminie Żyrzyn w kategorii chłopców do lat 13 i odebrał 

puchar GAZ –System z rąk Wójta Gminy Żyrzyn. Julia Szlendak zajęła siódme miejsce 

w gminie.  

 Michał Henrykowski zajął III miejsce w X Parafialnym Konkursie Palm Wielkanocnych 

– Parafianka 2016 w kategorii „Palma dziecięca – Dzieci starsze”  

 Cała klasa zajęła I miejsce jako najgrzeczniejsza klasa w naszej szkole po podsumowaniu 

„tygodnia Grzeczności” organizowanego przez Samorząd Uczniowski  

 Michał Henrykowski zakwalifikował się do okręgowego etapu w Ogólnopolskim 

Konkursie Wiedzy o Prawie.  

Klasa VI  

 Julia Kawka -Finalistka Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu wiedzy o prawie dla szkół 

podstawowych i gimnazjalnych,  

 I miejsce w kategorii klas IV-VI w gminnym konkursie języka angielskiego „ Spelling 

test”;  

 II miejsce w Gminnym Konkursie o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, 

  Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym ”Eko -planeta”;  

 II miejsce w Gminnym Wiosennym Konkursie Ekologicznym,  

 III miejsce w V edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Ekologicznej;  

 V miejsce w gminnym konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”. 

 Anna Góralczyk I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o życiu Henryka 

Sienkiewicza; 

 Marcel Chudzik I miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym  7 miejsce w Gminnym 

konkursie matematycznym; wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym 

„Eko – Planeta” 

 Maciej Lędas - III miejsce w Gminnym Konkursie  Matematycznym Liga Zadaniowa;  

 wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Eko-Planeta;  

 IV  miejsce w  Gminnym Wiosennym  Konkursie Ekologicznym 
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 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:  
 

I półrocze 2015/2016 

Osiągnięcia dydaktyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń,  klasa – osiągnięcie 
Imię i nazwisko 

opiekuna 

IX Poetycki Apel 

Pamięci ,,… o 

Niepodległą…” 

Międzypowiatowy Weronika Wąsik kl. VI a – II miejsce 

Lena Dobosz kl. IV b – III miejsce 

Natalia Stalęga  kl. V a – wyróżnienie 

Aurela Niedbała 

XV Dzień Papieski – 

Jan Paweł II – Patron 

rodziny; konkurs 

recytatorski i 

konkurs plastyczny 

Międzypowiatowy Alicja Jóźwicka kl.  IIb – wyróżnienie 

w konkursie plastycznym 

Katarzyna 

Gołębiowska-

Kawalec 

XII Przegląd Poezji, 

Prozy, Opowiadania, 

Muzyki i Pieśni 

Niepodległościowej 

,,Żeby Polska była 

Polską” 

Powiatowy Wiktoria Golcc kl. VI a – 

wyróżnienie  

Aurela Niedbała 

Alicja Błachnio kl. VI b – 

wyróżnienie  

Anna Stolarska 

Gminny Konkurs 

Matematyczny Liga 

zadaniowa 

Gminny  Paweł Rybak, Paweł Szymanek kl. VI 

a – I miejsce w I etapie 

Mikołaj Urbański kl. VI a – II  

miejsce   

Beata Kubak 

Życie i twórczość 

Adama Mickiewicza  

Gminny Angelika Cybula kl. IV a – II miejsce 

Jakub Korzec kl. IV a – III miejsce 

Anna Stolarska 

XII edycja Gminnego 

Konkursu 

Recytatorskiego 

Poezji 

Bożonarodzeniowej 

 

Gminny Mateusz Drapała kl. Ia – II miejsce 

Alicja Zdrojewska kl. Ia – 

wyróżnienie 

Maciej Rułka kl. Ia – wyróżnienie 

Jakub Antoniak kl. Ia – wyróżnienie 

Alicja Adamczyk 

Szymon Wiejak kl. Ia – I miejsce  Krystyna Barańska  

Rułka Aniela kl. IIb – wyróżnienie  Joanna Jankowska 

Aniela Rułka – kl. II b – wyróżnienie  Joanna Jankowska 

Wojciech Szymanek kl. III b – II 

miejsce  

Marcjanna Kuta kl. III b – 

Jolanta Kukier 
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wyróżnienie  

Szymon Sykut kl. IIIa  - I nagroda 

Antonina Żuraw kl. IIIa - wyróżnienie 

Agnieszka Gałek 

Alicja Błachnio kl. VI b – II miejsce 

Anna Piłat kl. VI b – wyróżnienie  

Maja Rybak kl. IV a –    wyróżnienie 

Jakub Korzec kl. IV a – wyróżnienie 

Anna Stolarska 

Gminny Konkurs 

,,Bolesława Prusa 

znać i czytać warto” 

Gminny Paweł Szymanek kl. VI a  – I miejsce 

Natalia Matras kl. IV b –  III miejsce 

Aurela Niedbała 

Szkolny Konkurs na 

prezentację o 

uzależnieniach  

Szkolny Gabriela Kozak kl. VI b  

Elwira Wawer kl. VI a 

Katarzyna Kopeć kl. VI b 

Julia Matraszek kl. VI b – nagrody 

Wioletta Mączka 

Marzena Furtak 

Szkolny konkurs 

wiedzy o 

uzależnieniach 

Szkolny Dominika Przewłoka kl. VI a 

Paulina Ścibior kl. VI a 

Komar Aleksander kl. VI b 

Rafał Dudek kl. VI b 

 

Marzena Furtak 

Wioletta Mączka 

 

Szkolny Mikołajkowy 

Turniej SKO 

Szkolny I miejsce - kl. IIIa Agnieszka Gałek 

 

 

Osiągnięcia sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń,  klasa – osiągnięcie 
Imię i nazwisko 

opiekuna 

Mikołajkowy Turniej w 

Mini Piłkę Siatkową 

Wojewódzki Drużyna: 

 Molenda Oliwia, Przewłoka 

Dominika, Kłak Magdalena, 

Wawer Aleksandra   

kl. VI a - 9 miejsce  

Agata Adach 

Rejonowe zawody w 

indywidualnym tenisie 

stołowym 

Rejonowy Dagmara Walaszek kl. IV a – 

IX miejsce 

Agata Adach 

Mistrzostwa Powiatu w 

indywidualnym tenisie 

Powiatowy Dagmara Walaszek kl. IV a – I 

miejsce  

Agata Adach 
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stołowym 

Mistrzostwa Powiatu w 

drużynowym tenisie 

stołowym 

Powiatowy Drużyna –  Dagmara Walaszek 

kl. IVa,  

Karolina Ziarek kl. IVa, 

Karolina Boncik kl. IV b – II 

miejsce  

Drużyna – Julia Kamola kl. 

VIa, Julia Matraszek kl. VI b – 

III miejsce  

Agata Adach 

Międzygminne zawody 

w indywidualnym 

tenisie stołowym  

Międzygminny Mateusz  Olszak kl. IV b – II 

miejsce 

Szymon Grobel kl. IV b – III 

miejsce 

Wojciech Rułka kl. IV b – V 

miejsce 

 

Agata Adach 

Międzygminne zawody 

w drużynowym tenisie 

stołowym  

Międzygminny Drużyna - Mateusz  Olszak kl. 

IV b  

Szymon Grobel kl. IV b  

Wojciech Rułka kl. IV b – I 

miejsce 

Agata Adach 

Gminne zawody w 

indywidualnym tenisie 

stołowym 

Gminny  Urbański Mikołaj kl. VI a –  I 

miejsce  

Kamola Julia kl. VI a  –  I 

miejsce 

Matraszek Julia kl. VI b  –  III 

miejsce  

Agata Adach 

 

 

Osiągnięcia artystyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń,  klasa – osiągnięcie 
Imię i nazwisko 

opiekuna 

XXI Ogólnopolski 

Festiwal Kolęd 

Konkurs 

Bożonarodzeniowe 

Szopki Przestrzenne 

Ogólnopolski Patrycja Kalbarczyk, Agat 

Kolek, Gabriela Miazga, 

Wiktoria Przewłoka  kl. II a 

– I nagroda 

Małgorzata Turbiasz 

Sylwia Molenda kl. I c i 

Oliwia Molenda kl. VI a I 

nagroda w kategorii 

rodzinnej 

Elżbieta Kałkowska 

Sylwia Pruchniak kl. I c – II 

nagroda 

Elżbieta Kałkowska 
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Gminny Konkurs 

plastyczny 

,,Bohaterowie 

utworów Adama 

Mickiewicza” 

Gminny Wiktoria Przewłoka kl. II a- 

nagroda 

Ewa Niezgoda 

Małgorzata Turbiasz 

Anna Wawer kl. II b – 

wyróżnienie 

Ewa Niezgoda 

Joanna Jankowska 

Szkolny Konkurs 

plastyczny 

,,Bohaterowie mojej 

ulubionej bajki” 

Szkolny Marcjanna Kuta kl. III b- 

nagroda 

Magdalena Wójcik kl. III b 

– wyróżnienie 

Jolanta Kukier 

Kuba Grad kl. II a – 

nagroda 

Hanna Rułka kl. II a – 

wyróżnienie  

Paweł Wawer kl. II a –

wyróżnienie 

Ewa Niezgoda 

Małgorzata Turbiasz 

Tymoteusz Grobel kl. II b 

Agata Feliks  kl. II b 

Eryk Kędziora  kl. II b – 

wyróżnienia  

Ewa Niezgoda 

Joanna Jankowska  

Konkurs Plastyczny 

Szkolnego Klubu 

Bezpieczeństwa ,,Bądź 

widoczny na drodze” 

Szkolny I nagroda dla klasy III b Jolanta Kukier  

 

II nagroda dla klasy II a Ewa Niezgoda 

Małgorzata  

Turbiasz 

II nagroda dla klasy IIIa Agnieszka Gałek 

Szkolny konkurs 

plastyczny 

,,Najciekawszy portret 

misia” 

Szkolny Mateusz Furtak kl. I b – I 

nagroda 

Natalia Woźniak kl. I a – 

wyróżnienie 

Maja Pedryc kl. I b – 

wyróżnienie 

Ewa Niezgoda Krystyna 

Barańska  

Maja Saran kl. I a – nagroda 

Alicja Bakiera kl. I a – 

wyróżnienie  

Ewa Niezgoda Alicja 

Adamczyk 

Szkolny konkurs na 

plakat ,,Nie powiem 

alkoholowi” 

Szkolny Mikołaj Urbański kl. VI a – 

I miejsce 

Kamila Korpysa kl. V a – II 

miejsce 

Julia Pszczoła kl. V a – III 

miejsce 

 

Marzena Furtak Wioletta 

Mączka 

 

Szkolny konkurs 

,,Jesienne cudaki”  

klas I – III 

Szkolny Eryk Kędziora kl. II b – I 

miejsce 

Maja Stachyra kl. I a – II 

miejsce  

Jakub Bogusz kl. III b – III 

miejsce 

Anna Wawer kl. II b – 

wyróżnienie 

Gabriela Miazga kl. II a – 

wyróżnienie  

 

Joanna Jankowska  
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II półrocze 2015/2016 

 

Osiągnięcia dydaktyczne 

 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń, klasa - osiągnięcie 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

XXXII 

Międzynarodowy 

Konkurs Literackiej 

Twórczości Dzieci i 

Młodzieży im. Wandy 

Chotomskiej  

Międzynarodowy 

Julia Kamola kl. VI a - 

wyróżnienie 

Wiktoria Kokowicz kl. VI a - 

wyróżnienie 

Karolina Wiśniewska kl. VI a - 

wyróżnienie 

p. Aurela Niedbała 

Olimpusek. 

Ogólnopolska 

Olimpiada z języka 

angielskiego 

Ogólnopolski Mikołaj Kuflewski kl. II b – 14 

miejsce dyplom laureata 

Amelia Staniak kl. II b – 17 

miejsce 

p. Agnieszka Zając 

XXV Mały Konkurs 

recytatorski 

Wojewódzki Mateusz Drapała kl. I a – III 

miejsce 
p. Alicja Adamczyk 

Wojewódzki Konkurs 

Informatyczny ,,Mistrz 

komputera” 

Wojewódzki 

Alicja Błachnio kl. VI b - udział p. Beata Błachnio 

XIV Międzypowiatowy 

Konkurs Recytatorski 

Poezji i Prozy o 

Tematyce Wiejskiej 

Międzypowiatowy Lena Dobosz kl IV b – I miejsce 

Weronika Wąsik kl VI a – 

wyróżnienie 

 

p. Aurela Niedbała 

XXXV Powiatowy Mały 

Konkurs Recytatorski 

Powiatowy Antonina Żuraw, Mateusz 

Wiśniewski kl. III b – III miejsce 
p. Jolanta Kukier 

Mateusz Drapała kl. Ib - nagroda p. Alicja Adamczyk 

Szymon Wiejak kl. I a - 

wyróżnienie 
p. Krystyna Barańska 

,,Witaj Majowa 

Jutrzenko” XII Puławski 

Turniej Krasomówstwa, 

Recytacji, Muzyki, 

Pieśni i Tańców 

Narodowych 

Powiatowy 

Antonina Żuraw kl. III a – 

wyróżnienie 
p. Agnieszka Gałek 

Powiatowy Konkurs 

Literacki „Mój 

świat” – VII edycja – 

„Wieś jaką znam” 

Powiatowy 
Karolina Wiśniewska kl. VI a - 

wyróżnienie 

 

p. Aurela Niedbała 

Konkurs Wiedzy 

prewencyjnej 

Powiatowy Oliwia Trybuła kl. IV a 

Kacper Kozak kl. IV b 

Kamila Korpysa kl. V a 

Mikołaj Błachnio kl. V a 

Paweł Szymanek kl. VI a 

Maciej Wawer kl. VI b – cała 

drużyna III miejsce 

 

p. Elżbieta Wrzos 

p. Marzena Furtak 

Konkurs z języka 

angielskiego Sperling 

Test 

Gminny Bartosz Maciak kl. III b – II 

miejsce 

Marcin Wereszczyński kl. III b – 

III miejsce 

p. Zbigniew Bielak 

Katarzyna Kopeć kl. VI b – II p. Agnieszka Zając 



„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016” 

 

67 

miejsce 

Anna Piłat kl. VI b – III miejsce 

Gminny Konkurs 

Matematyczny ,,Liga 

zadaniowa” 

Gminny Mikołaj Urbański kl. VI a –I 

miejsce 

Paweł Szymanek kl. VI a – IV 

miejsce 

p. Beata Kubak 

Gminny konkurs 

wiedzy o życiu i 

twórczości Henryka 

Sienkiewicza: 

Gminny 

Paweł Szymanek kl. VI a – III 

nagroda 
p. Aurela Niedbała 

Gminny Turniej 

Wiedzy Pożarniczej 

,,Młodzież zapobiega 

pożarom” 

Gminny 

Amelia Rybicka kl. IV a – II 

miejsce 

p. Marzena Furtak 

p. Monika Lipnicka 

p. Elżbieta Wrzos 

Gminny Konkurs 

Wiedzy Ekologicznej 

Gminny Mikołaj Urbański kl. VI a – III 

miejsce 
p. Wioletta Mączka 

Szkolny konkurs 

,,Mistrz ortografii 

szkoły Podstawowej 

im. Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie w roku 

szkolnym 2015/2016” 

Szkolny Katarzyna Kopeć kl. VI b – I 

miejsce 

 

p. Anna Stolarska 

Paweł Rybak  kl. VI a – I miejsce p. Aurela Niedbała 

Szkolny konkurs 

pięknego czytania pt. 

„Słodkie bajki 

poczytajki” 

Szkolny Antonina Żuraw kl. III a – I 

miejsce 
p. Agnieszka Gałek 

Wojciech Szymanek kl. III b – III 

miejsce 
p. Jolanta Kukier 

Anna Wawer kl. II b - nagroda p. Joanna Jankowska 

Patrycja Kalbarczyk, Gabriela 

Miazga, Patryk Kuba kl. II a - 

wyróżnienia 

p. Małgorzata Turbiasz 

Szkolny Konkurs 

wiedzy o Bezpiecznym 

Internecie 

Szkolny Mikołaj Urbański – kl. VI a –

laureat 

Mateusz Olszak – kl. IV b 

wyróżnienie 

Paweł Szymanek – kl. VI a 

wyróżnienie 

p. Maryla Raczyńska 

 

Osiągnięcia sportowe 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń, klasa - osiągnięcie Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Mistrzostwach Rejonu w 

mini piłce siatkowej 

dziewcząt ,,4” 

 

Rejonowe Drużyna: 

Kłak Magdalena kl. VI a 

Kokowicz Wiktoria kl. VI a 

Molenda Oliwia kl. VI a 

Przewłoka Dominika kl. VI a 

Wawer Aleksandra kl. VI a 

Kamola Julia kl. VI a 

Wąsik Weronika kl. VI a 

Wawer Elwira kl. VI a 

Matraszek Julia  kl. VI b - II miejsce 

p. Agata Adach  
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Międzygminne zawody w 

mini piłkę nożną 

dziewcząt  

 

Międzygminne Drużyna: 

Kłak Magdalena kl. VI a 

Kokowicz Wiktoria kl. VI a 

Molenda Oliwia kl. VI a 

Przewłoka Dominika kl. VI a 

Wawer Aleksandra kl. VI a 

Kamola Julia kl. VI a 

Wawer Elwira kl. VI a -  

II miejsce 

p. Agata Adach  

Międzygminne zawody w 

mini piłkę nożną 

chłopców 

 

 

Międzygminne Drużyna: 

Urbański Mikołaj kl. VI a 

Dudek Rafał kl. VI b 

Grzelak Oskar kl. VI b 

Pruchniak Krystian kl. VI a 

Szwed Kacper kl. VI a 

Błachnio Mikołaj kl. V a 

Pielaszkiewicz Jakub kl. V a - V 

miejsce 

p. Agata Adach  

 

 Osiągnięcia artystyczne 

Nazwa konkursu Zasięg Uczeń, klasa - osiągnięcie Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

Wojewódzki Konkurs 

plastyczny ,,Zaproś mnie 

do swojej bajki” 

Wojewódzki Anna Grzelak – kl. II b laureat p. Ewa Niezgoda 

p. Joanna Jankowska 

Konkurs Plastyczny 

,,Zgaś ryzyko – ogień w 

lesie, na polu i na łące” 

Powiatowy Nikola Sereda – kl. III b I miejsce p. Ewa Niezgoda 

p. Jolanta Kukier 

II Puławski Turniej 

Tańców Polskich 

,,Powiślaczek 2016” 

Powiatowy Aleks Szwed i Wiktoria Świderska – 

kl. III b – I miejsce 

Aleks Maruszak i Zuzanna Szwed – 

kl. III b – II miejsce 

p. Agnieszka Gałek 

p. Jolanta Kukier 

IV Festiwal Dziecięcej 

Aktywności Twórczej w 

Klementowicach  

Powiatowy Natalia Woźniak – kl. I a – I miejsce p. Krystyna Barańska 

Powiatowy konkurs 

plastyczny ,,Mieszko i 

Dobrawa naszymi 

oczami” 

Powiatowy Natalia Stalęga  kl. V a –II miejsce 

Kamila Korpysa kl. V a- II miejsce 

p. Ewa Niezgoda 

IX Międzyszkolny 

konkurs plastyczny 

,,Poezja K.I. 

Gałczyńskiego oczami 

dziecka widziana” 

Międzyszkolny Marcjanna Kuta – kl. III b 

wyróżnienie 

p. Monika Lipnicka 

Gminny konkurs 

plastyczny na projekt 

okładki do utworów H. 

Sienkiewicza 

Gminny Antoni Urbański kl. III b –I miejsce 

Maciej Pietura, Marcjanna Kuta, 

Kacper Olszak kl. III b –wyróżnienie 

p. Ewa Niezgoda 

p. Jolanta Kukier 

Martyna Marek kl. I a – III miejsce 

Alicja Zdrojewska i Alicja Bakiera 

p. Ewa Niezgoda 

p. Alicja Adamczyk 
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kl. I a - wyróżnienie 

Wiktor Strug kl. II a - wyróżnienie p. Agnieszka Gałek 

Gminny konkurs 

plastyczny ,,Rodzinne 

rymowanie-rysowanie” 

Gminny Dagmara Bator kl. I b -nagroda p. Krystyna Barańska 

Zofia Przewłoka, Oliwia Chabros, 

Weronika Pruchniak kl. I c - nagroda 

p. Elżbieta Kalkowska 

Eryk Kędziora, Alicja Jóźwicka, 

Julia Próchniak  kl. II b –laureaci 

 

p. Joanna Jankowska  

Gminny konkurs 

plastyczny ,,Psy, pieski, 

szczenięta” 

Gminny Natalia Zamojska kl. I b 

Natalia Woźniak kl. b -nagrody 

p. Krystyna Barańska 

Patrycja Kalbarczyk l. II a –laureat 

Bartosz Bernat i Grzegorz 

Wesołowski kl. II a - wyróżnienia 

p. Małgorzata Turbiasz 

Mikołaj Niedbalski, Kinga Guz kl. II 

b - laureaci 

p. Joanna Jankowska 

p. Ewa Niezgoda  

Kinga Guz  kl. II b - laureat Mikołaj 

Niedbalski  kl. II b - laureat 

p. Joanna Jankowska 

Dominika Michalska kl. I c –laureat 

Wiktoria Pszczoła i Paweł Popiołek 

kl. I c - wyróżnienia 

p. Elżbieta Kałkowska 

Szkolny konkurs 

plastyczny ,,Ziemia 

naszym domem” 

Szkolny Klasa III b – I miejsce p. Jolanta Kukier 

Szkolny konkurs 

plastyczny ,,Ziemia 

naszym domem” plakat 

Szkolny Klasa I a – I miejsce  p. Alicja Adamczyk 

Szkolny konkurs 

plastyczny ,,Malowany 

karnawał” 

Szkolny Alicja Bakera i Julia Ciuba kl. I b - 

nagroda 

p. Alicja Adamczyk 

Dagmara Bator,  Natalia Zamojska  

kl. I b nagroda 

p. Krystyna Barańska 

Alicja Niski kl. III a - wyróżnienie p. Agnieszka Gałek 

Szkolny konkurs ,,Cuda z 

odpadów” 

Szkolny Lena Tadrjan  i Antoni Wrótny kl. I a 

- nagroda 

p. Alicja Adamczyk 

Klasa I b – II miejsce p. Krystyna Barańska 

Klasa III a - nagroda p. Agnieszka Gałek 

Agata Kolek, Wiktoria Przewłoka, 

Mateusz Kozak kl. II a - wyróżnienia 

p. Małgorzata Turbiasz 

Wiktoria Jasik kl. II b - wyróżnienie p. Joanna Jankowska  

Szkolny konkurs ,,Pojazd 

ekologiczny” 

Szkolny Mateusz Drapała kl. I a wyróżnienie p. Alicja Adamczyk 

Natalia Zamojska i Szymon Wiejak 

kl. I b - wyróżnienie 

p. Krystyna Barańska 

Kacper Wąsik  kl. I c – III miejsce  

Jakub Pszczoła kl. I c -wyróżnienie  

p. Elżbieta Kałkowska 

Kuba Wawer, Bartek Maciak kl. III b 

-wyróżnienie 

p. Jolanta Kukier 

Grzegorz Wesołowski kl. II b –II 

miejsce 

Magdalena Wereszczyńska i Jakub 

Pękala – wyróżnienia  

p. Małgorzata Turbiasz 

Anna Wawer kl. II b - wyróżnienie  p. Joanna Jankowska  

Szkolny konkurs 

fotograficzny ,,Przyłapani 

na czytaniu” 

Szkolny Klasa II b – nagroda  p. Joanna Jankowska  

Klasa II a – wyróżnienie p. Małgorzata Turbiasz 
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 Gimnazjum w Żyrzynie: 

Osiągnięcia szkolne, międzyszkolne, międzygminne 1i II semestr 2015/16 

  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 I miejsce w międzygminnych 

zawodach indywidualnych w 

tenisa stołowego 

29.09.2015r. Olga Ziarek  2c, Wawer Kamil 3a M. Pokora, T. 

Bielawski 

2 II miejsce w międzygminnych 

zawodach indywidualnych w 

tenisa stołowego 

29.10.2015r. Łukasz Miazga 3b M. Pokora 

3  IV miejsce w międzygminnych 

zawodach indywidualnych w 

tenisa stołowego 

29.10.2015r Biernat Aleksandra 2b M. Pokora 

4 V miejsce w międzygminnych 

zawodach indywidualnych w 

tenisa stołowego 

29.10.2015r Stalęga Mariusz 2c T. Bielawski 

5 II miejsce w międzygminnych 

zawodach drużynowych w tenisa 

stołowego 

14.01.2016r. Ziarek Olga 2b, Biernat 

Aleksandra2b 

M.Pokora 

6 I miejsce w międzygminnych 

zawodach drużynowych w tenisa 

stołowego 

14.01.2016r. Wawer Kamil 3a , Stalęga Mariusz 

2c, Miazga Łukasz 3b 

M. Pokora 

T. Bielawski 

7 Szkolny konkurs czytelniczy 

„Warto przeczytać” 

30.10.2015 Natalia Mizak. Kl. Ic, Weronika 

Matysiak kl. II c, Klaudia Korpysa  

kl. IIIb 

B. Madoń 

B. Matyjanka 

A. Leńczowska 

I.Szulikowska-

Tomaszewska 

8 

 

I miejsce w turnieju piłki nożnej 21.04.2016r. Artur Owczarz, Wawer Kamil, 

Kapusta Kamil, Ciećko Daniel, 

Wójcik Michał, Grodek Michał, 

Rafał Kapusta, Kowalczyk 

MateuszArtur Owczarz, Wawer 

Kamil, Kapusta Kamil, Ciećko 

Daniel, Wójcik Michał, Grodek M. 

Rafał Kapusta, Kowalczyk Mateusz. 

M. Pokora 

T. Bielawski 
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Osiągnięcia powiatowe 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 III miejsce w powiatowych 

drużynowych biegach 

przełajowych w Puławach 

05.10 2015 Wawer Bartek , Owczarz Artur , 

Kapusta Kamil , Kamola Krzysztof 

, Szaruga Mateusz , Wawer Kamil , 

Ciećko Daniel , Kowalczyk 

Mateusz , Trybuła Mateusz , 

Grodek Michał 

Monika Pokora 

Tomasz 

Bielawski 

2 II miejsce w powiatowym turnieju 

w tenisa stołowego 

05.11.2015 Stalęga Mariusz T. Bielawski 

3 III miejsce w powiatowym 

drużynowym turnieju w tenisa 

stołowego  

20.01 .2016 Łukasz Miazga ,Mariusz Stachyra, 

Kamil Wawer  

M. Pokora 

T. Bielawski 

4 Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Niemieckiej „Liebe ist” – III 

miejsce 

10.03.2016r. Monika Borek kl. Ic p. K.Polak,              

p. L.Zahorodną 

5 Międzypowiatowy Konkurs Poezji 

Ludowej 

6III 2016r. Bartosz Kukier 1a B. Matyjanka 

6 I miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w biegu na 

dystansie 1000m  

09.05.2016r. Agnieszka Namięta T. Bielawski 

7 I miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w skoku w dal 

09.05.2106r. Artur Owczarz M. Pokora 

8 I miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w rzucie 

oszczepem 

09.05.2016r. Dominik Cybula T. Bielawski 

9 II  miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w rzucie 

oszczepem 

09.05.2016r. Krzysztof Kamola M. Pokora 

10 III miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w rzucie 

oszczepem 

09.05.2016r. Łukasz Miazga M.Pokora 

11 II miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w biegu na 

dystansie 300m 

09.05.2016r. Kamil Wawer T. Bielawski 

12 II miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w biegu 

rozstawnym 4x100m chłopców 

09.05.2016r. Kamil Wawer, Artur Owczarz, Kamil 

Kapusta, Mateusz Kapusta 

M.Pokora,  

T. Bielawski 

13 II miejsce na indywidualnych 

mistrzostwach powiatu w skoku w dal 

09.05.2016r Aleksandra Biernat M. Pokora 
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Osiągnięcia rejonowe  

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 Konkurs przedmiotowy z j. 

polskiego –etap okręgowy 

02.12.2015 Klaudia Korpysa 3B  I.Szulikowska – 

Tomaszewewsk

a  

2 Konkurs przedmiotowy z j. 

angielski –etap okręgowy 

27.11.2015 Arkadiusz Stachyra ,Wojciech 

Wójcik  

I.Saran  

3 

 

Konkurs poezji J. Twardowskiego 

I m. W. Gałek, 

 wyróżnienie- B. Kukier 

11.05.2016 W. Gałek, B. Kukier, A. Sumorek B. Matyjanka 

4 

 

Konkurs poezji religijnej w 

Kurowie 

Wyróżnienie- B. Kukier 

18.05.2016 W. Gałek, B. Kukier B. Matyjanka 

 

Osiągnięcia wojewódzkie 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani  

1 II miejsce  w V Wojewódzkim 

Konkursie Antytytoniowym 

„Nikotynie NIE!!” organizowany 

przez Zespół Szkół Nr 1 w 

Puławach – kategoria wiersz 

19.11.2015 Klaudia Korpysa IIIb 

 

 

J,Prończuk  

2  III – miejsce w  XI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Poezji i 

Prozy Jana Pawła II „Kimże jest 

On? Niewypowiedziany..” 

01.04.2016 Bartosz Kukier kl. Ia B. Matyjanka 

3 Wyróżnienie w XI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Poezji i 

Prozy Jana Pawła II „Kimże jest 

On? Niewypowiedziany..” 

01.04.2016 M. Cybula kl. IIIa I. Szulikowska 

Tomaszewska 

 

4 

I – miejsce w wojewódzkim 

Konkursie plastycznym 

„Inspiracja twórczością Jana 

Pawła II”. 

II –miejsce  

01.04. 2016 Katarzyna Jaremek  - I miejsce 

Dominika Guz – II miejsce 

E. Mizińska 

 

Osiągnięcia ogólnopolskie 

 Opis osiągnięć Data Nazwiska uczniów Przygotowani 

przez 

1 II etap Ogólnopolskiej Olimpiady 

Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

Grudzień 

2015 

Filip Mączka Iwona Saran 
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2 Ogólnopolski konkurs „ Zaproś C. 

J. Daugherty do swojej szkoły” ( 

film promujący jej twórczość) 

organizowany przez Wydawnictwo 

Otwarte w Krakowie , w wyniku 

którego szkołę odwiedziła pisarka. 

Dodatkowo biblioteka wzbogaciła 

się o 30 książek. 

10.10.2015 Katarzyna Jaremek kl. IIIa 

Dominika Guz kl. IIb 

Klaudia Rułka kl. IIIb 

Klaudia Korpysa kl. IIIb 

 

B. Madoń 

3 III miejsce(I wśród gimnazjów) w 

Ogólnopolskim Konkursie 

Filmowym „Postaw na Słońce” – 

etap I,VI miejsce(III wśród 

gimnazjów) -etap II tego samego 

konkursu 

Marzec 2016 Amelia Bernat, Kacper Chabros, 

Anastazja Cieloch, Jakub Kowalik, 

Sylwia Struziak 

Robert Biskup 

4 Olimpus z biologii  

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

2016 

Jaremek Katarzyna kl. III a – laureat, 15 

m, Cieśla Dominika - laureat – 15 m 

klasa III a po 170 p/198 

Klasa I 

Kacper Chabros – 134/216, 42m 

Kukier Bartosz – 128/216, 45m, 

Staniak Weronikia – 124/216, 47m, 

Rafał Szlendak – 114/216, 52m 

Klasa II 

Maciej Kołodziejek – 154/224, 36m, 

Goluch Patrycja – 146/224, 40m, 

Grobel Paweł – 144/224, 41m, 

Osiak Wojciech – 130/224, 48m, 

Klasa III 

Kamila Rułka + 162-198, 19m, 

Dominika Guz + 152-198, 24m, 

Bondarenko Ada – 150/198, 25m 

 

Ewa Skawińska 

– Baj 

5 Olimpus z matematyki  Klasa I na 1376 uczestników: 

Weronika Staniak IB 32 miejsce 

Martyna Mitura Ic 47 miejsce 

Klasa III na na 935 uczestników 

Mateusz Szaruga  IIIa– 18 miejsce 

Szymon Kędziora IIIb – 37 miejsce 

Paulina Wawer IIIb – 37 miejsce 

Rułka Justyna 

 

 


