
UCHWAŁA NR VIII/56/2019 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

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

szkolnym 2018/2019. 

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 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 

2018/2019 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 VIII/56/2019 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 r. 
 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019 
 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019 wynika z dyspozycji art. 264 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe; art. 11 ust. 7 ustawy 

- Prawo oświatowe. 

 W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została 

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

wyników egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w gimnazjum i szkołach  podstawowych. 

Informacja ta przedstawiana jest Radzie Gminy Żyrzyn oraz opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Zadania oświatowe Gminy Żyrzyn 

Zdania oświatowe  Gminy Żyrzyn wynikają w szczególności z postanowień:   

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 

z późn. zm.) 

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ) 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.) 

4) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967  

i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) 

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

 z późn. zm.)   

oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. 

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

gminy należy: 

Gmina Żyrzyn jako organ prowadzący szkół i przedszkola jest zobowiązana do realizacji zadań 

oświatowych określonych w art. 10 ust. 1 ustawy  z 14 grudnia dnia 2016 r. Prawo oświatowe ( 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn.zm), tj: 

1) zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz 

środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 

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

3) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki i opieki; 

4) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

5) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
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6) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), i obsługi organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 

7) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo - profilaktycznych, 

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

8) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub 

placówki; 

 

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 2018/2019 podobnie jak  

w latach ubiegłych zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące 

podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim 

zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym w jaki sposób Gmina Żyrzyn realizowała swoje 

zadania oświatowe w roku szkolnym, którego poniższa informacja dotyczy. W tym roku 

zachowano formę prezentowanych danych przyjętą w poprzednich edycjach. 

 

Reforma Oświaty 

 
 Zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe nałożyły na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania sieci szkół 

do nowego ustroju szkolnego, który polegał na konieczności przekształcenia z dniem 1 września 

2017 roku 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołą podstawową, oraz likwidacji 

gimnazjów poprzez ich wygaszenie, włączenie w struktury szkół podstawowych lub innych 

typów szkół albo przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Przygotowanie powyższego przedsięwzięcia oraz podjęcie decyzji o wyborze 

najkorzystniejszego rozwiązania organizacyjnego dotyczącego budowania nowej sieci szkół 

(włączyć do struktury innej szkoły, przekształcić w inny typ szkoły czy stopniowo wygaszać) 

wymagało przeprowadzenia pogłębionych analiz oraz przeprowadzeniu szeregu spotkań  

z dyrektorami szkół, komisją oświatową a także z przedstawicielami  Kuratorium Oświaty  

w Lublinie. 

Ostatecznie zdecydowano o przekształceniu dotychczasowych sześcioletnich Szkół 

Podstawowych w ośmioletnie, natomiast Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza  w Żyrzynie. 
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I. Demografia 

Liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela Nr 1. Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych latach 

 Gmina Żyrzyn 

Rok 

urodzenia 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba 

dzieci 

86 86 63 73 65 78 52 52 67 61 65 

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, zgodnie z ustawą Prawo światowe 

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 2018/2019 Gmina Żyrzyn była organem prowadzącym dla: 

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

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

i Skrudkach. 

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

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Skrudkach oraz Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Żyrzynie (wraz z oddziałami gimnazjalnymi – włączonymi od 

1.09.2018 r.) 

Dodatkowo w ramach Projektu: WSPIERAMY MAMY, współfinansowanym z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 działał również oddział 

żłobkowy dla 15- dzieci w wieku od 1 do 3 lat. 
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III. Przedszkola 

 Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019 roku w naszej gminie było 

realizowane w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie oraz w czterech oddziałach 

zamiejscowych funkcjonujących w  Borysowie, Osinach, Skrudkach i Kośminie. Do Przedszkola 

im. Misia Uszatka uczęszczały dzieci w wieku 2,5-6 lat, natomiast do oddziałów zamiejscowych 

dzieci w wieku 2,5-4 lat. 

Dzieci: 

 W roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola w Żyrzynie wraz z oddziałami 

zamiejscowymi uczęszczało w sumie 189 dzieci.  Zaspakajało to potrzeby rodziców 

przedszkolaków. 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach  przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 obrazuje 

tabela nr 2. 

Tabela Nr 2. Liczba dzieci w Przedszkolu w Żyrzynie. 

Wyszczególnienie 

 

Wiek dzieci Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba dzieci w 

roku szkolnym 

2018/2019 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

  

„Motylki” 2,5 – 3 latki 25  25 

„Pszczółki” 3 - 4  latki 25  25 

„Biedronki” 5 - 6  latki 25  21 

„Zajączki” 5 – 6 latki 26  23 

„Żabki” 4 – 5 latki 26  21 

„Sówki” 5 – 6 latki 25  20 

Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 

Oddziały Zamiejscowe: 

  

Osiny 2,5 – 4 latki 20  17 

Borysów 2,5 – 4 latki 12  10 

Kośmin 2,5 – 4 latki 11  13 

Skrudki 2,5 – 4 latki 17  14 

Ogółem: 212  189 

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba dzieci zmniejszyła się o  23. 
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Pracownicy: 

W Przedszkolu im. Misia Uszatka w Żyrzynie zatrudnionych było w sumie  21 

nauczycieli,  15,29 etatów (13 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin) - w tym nauczyciele 

wychowania przedszkolnego, dyrektor, katecheta, logopeda, psycholog i nauczyciel  

j. angielskiego. Należy również nadmienić, że trzy nauczycielki przebywały na urlopach 

rodzicielskich i wychowawczych. Ponadto przedszkole zatrudniało 14 pracowników 

administracyjno – obsługowych (12,25 etatów), tj. 1 intendent, 1 kucharka, 2 pomoce kucharki,  

8 woźnych oddziałowych, 1 konserwator, 1 sekretarka. 

Szczegółowe zatrudnienie przedstawia tabela nr 3       

  

Tabela Nr 3. Szczegółowe zatrudnienie w Przedszkolu w Żyrzynie 

porównujące lata 2017/2018 i 2018/2019 

Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: 

Nauczyciele Administracja  

i obsługa 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 
2017/2018 

28 34 15,5 19 12,5 15 

2. Przedszkole im. Misia 

Uszatka w Żyrzynie 
2018/2019 

27,54 35 15,29 21 12,25 14 

 

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 zamiejscowych 

prowadzone były również zajęcia z j. angielskiego i rytmiki - finansowane przez organ 

prowadzący. Dodatkowo w żyrzyńskim przedszkolu odbywały się zajęcia taneczne i zajęcia 

sportowe - „Kangurek” poza godzinami pracy przedszkola opłacane prze rodziców. 
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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, sprawności technicznej i 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 oraz uczestnicy 

lokalnych grup sportowych działających na terenie Gminy Żyrzyn. 

22 marca 2019 roku odbyło się również otwarcie hali sportowej w Żyrzynie. Jej budowa 

trwała blisko 1,5 roku i kosztowała  4,5 mln zł. Połowa środków to dotacja z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, reszta to wkład własny gminy. W nowym obiekcie znajdują się szatnia  

z prysznicami, klimatyzacja i wentylacja. Na głównej sali sportowej uczniowie mogą grać w 

piłkę nożną halową, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Na górze mają siłownię i salę fitness. 

Obiekt jest bezpośrednio połączony ze szkołą. 

Szkoła w Skrudkach posiada salę do zajęć gimnastycznych o powierzchni 74 m2 

 i miejsce zabaw dla dzieci. Przy wszystkich podstawówkach w Gminie Żyrzyn funkcjonują 

place zabaw oraz boiska szkolne. 

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

Pozyskano na ten cel dodatkowe środki finansowe z RPO WL, które pozwoliły na zakup 

potrzebnego wyposażenia do wszystkich szkół podstawowych. Wszystkie placówki mają 

biblioteki, w których zbiory książek są na bieżąco uzupełniane. W każdej z podstawówek 

znajduje się również gabinet higienistki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie posiada 

własną kuchnię i stołówkę. 

Stan bazy lokalowej obrazuje tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4. Bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2018/2019r. 

Wyszczególnienie  
Sale 

lekcyjne 

Pracownie 

Komputerowe 

Biblioteki Sale 

gimnastyczne/ 

ćwiczeń 

Gabinety 

lekarskie/ 

Higienistki 

szkolnej  

Świetlice Stołówki 

1 Szkoła 

Podstawowa im. 

Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie 

11 

+11 

gim 

2 1 

1 gim 

3 1 1 1 

2 Szkoła 

Podstawowa im. 

Henryka 

Sienkiewicza w 

Skrudkach 

7 1 1 1 1 0 0 

3 Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks. Jana 

Twardowskiego 

w Osinach 

8 1 1 1 1 1 1 

 

 



 

9 

Uczniowie: 

We wszystkich szkołach podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym - 2018/2019 

liczba dzieci i oddziałów zwiększyła się. 

Liczbę dzieci uczęszczających do poszczególnych szkól obrazuje tabela poniżej. 

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

szkolnym 2018/2019. 
  Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów w tym:  

0 I II III IV V VI VII VIII IIIG 

1. Szkoła Podstawowa 

im. Adama 

Mickiewicza w 

Żyrzynie(+oddziały 

gimnazjalne) 

 

19 

 

372 

0 47 36 8 71 46 46 36 25 57 

2. Szkoła Podstawowa 

im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Skrudkach 

 

9 

 

 

144 

 

18 9 16 16 21 19 20 14 11 - 

3. Szkoła Podstawowa 

im. Ks.  Jana 

Twardowskiego 

8 81 9 5 11 0 12 11 10 12 11 - 

  Razem 

36 

597(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

27 61 63 24 104 76 76 62 47 57 

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

Tabela Nr 6. 
  Wyszczególnienie Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2015/2016 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2016/2017 

Liczba uczniów w 

roku szkolnym 

2017/2018 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

2018/2019 
(+oddziały 

gimnazjalne) 

1. Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w 

Żyrzynie 

269 (+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

235(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

270(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

372(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w 

Skrudkach 
135 126 137 144 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Ks.  Jana 

Twardowskiego 

82 76 80 81 

  Razem 486(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

437(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

487(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 

597(+1 –zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze) 
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Pracownicy: 

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Żyrzyn 

pracowało w sumie 85 nauczycieli, lecz w przeliczeniu na etaty- nieco ponad 71 oraz  

28 pracowników administracji i obsługi - w tym dwie osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela 

w Szkole Podstawowej w Żyrzynie. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje 

tabela Nr 7 i przedstawia ona porównanie z rokiem ubiegłym.  

Należy pamiętać, iż pracownicy administracji i obsługi dawnego gimnazjum pracują 

obecnie w Szkole Podstawowej w Żyrzynie, a nauczyciele w Szkole Podstawowej w Żyrzynie i  

Szkole Podstawowej w Osinach. 

Tabela Nr 7. Zatrudnienie w szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2018/2019 

Wyszczególnienie Zatrudnienie 

ogółem: 

w tym: 

Nauczyciele Administracja  

obsługa i pomoc 

nauczyciela 

Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby 

1. Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2017/2018 
34,66 37 25,16 27 9,5 10 

2. Szkoła Podstawowa w 

Żyrzynie 2018/2019 
57,96 59 40,31 39 17,65 20 

3. Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2017/2018 
22,36 32 17,36 27 4,75 5 

4. Szkoła Podstawowa w 

Skrudkach 2018/2019 
22,57 30 17,07 24 5,5 6 

5. Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2017/2018 
14,91 24 10,91 20 4 4 

6. Szkoła Podstawowa w 

Osinach 2018/2019 
17,74 24 13,74 20 4 4 

 

Razem Gmina 

Żyrzyn 2017/2018: 
71,93 93 53,43 74 18,25 19 

Razem Gmina 

Żyrzyn 2018/2019: 
98,27 113 71,12 85 25,9 28 
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V. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2018/2019, 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 2019 r. poz. 506 z późn. 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 z 

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

wykorzystania przyznanych kwot na następujące formy doskonalenia zawodowego: 

 

o organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola w postaci 

udziału nauczycieli w szkoleniach wyjazdowych; 

o organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w postaci udziału nauczycieli w 

szkoleniach organizowanych na terenie gminy; 

o szkolenie rad pedagogicznych; 

o opłaty za kształcenie; 

o opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące; 

o koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach doskonalenia 

zawodowego skierowanych przez dyrektora; 

o na pokrycie kosztów organizowanego doradztwa metodycznego. zawierania z 

nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez 

uczelnie wyższe. 

 W okresie poprzedniego roku szkolnego na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowana została kwota 31.911,05 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym była to 

kwota mniejsza o 922,16 zł. 

Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe przedstawia tabela nr 8 

Tabela Nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach  

2018/2019. 

Wyszczególnienie  Kwota: 

1. Gminne Przedszkole 8.681,51 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 2.801,58 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 5.276,40 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 15.151,56 

Razem- nakłady 31.911,05 
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VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół. 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy 

Żyrzyn było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym 

przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 

pracowników i eksploatację budynków komunalnych. 

Dożywianie i praca świetlicy: 

Uczniowie wszystkich szkół mieli zapewniony ciepły posiłek. W Szkole Podstawowej  

w Żyrzynie obiady gotowane są w szkolnej kuchni. Szkoły Podstawowe w Osinach  

i Skrudkach korzystały z posiłków w formie cateringu. 

Tabela Nr 9. Liczba dzieci korzystających z obiadów w 2018/2019 

 

Wyszczególnienie  Liczba dzieci 

korzystających z 

obiadów 
1. Szkoła Podstawowa w Osinach 35 

2. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 69 

3. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 228 

Ogółem: 332 

Opiekę świetlicową przed i po zajęciach umożliwiały również wszystkie gminne szkoły 

podstawowe. Godziny pracy świetlic szkolnych: od 7.00 do 15.00 w zależności od potrzeb danej 

szkoły, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, w której świetlica czynna była od 6.45 do 

15.30. 

Dowożenie uczniów do szkól: 

Realizując obowiązki określone w art. 32 ustawy - Prawo oświatowe, dowożono lub 

refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych  

i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. W roku szkolnym 2018/2019 z dowożenia 

korzystało średnio w sumie 347 dzieci ze szkół gminnych i przedszkola. Pięciu uczniom 

niepełnosprawnym zwracane były koszty dowozu do szkół specjalnych.  

 

 

 

 

 



 

13 

Tabela Nr 10. Liczba dzieci dowożonych w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie  Liczba dzieci 

dowożonych w roku 

szkolnym 2018/2019 
1. Gminne Przedszkole 34 

2. Szkoła Podstawowa w Osinach 11 

3. Szkoła Podstawowa w Skrudkach 113 

4. Szkoła Podstawowa w Żyrzynie 189 

Ogółem: 347 

 

Na terenie naszej Gminy dowożone są dzieci z następujących miejscowości do 

poszczególnych placówek:          

 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie wraz z oddziałami gimnazjalnymi: Kośmin, Strzyżowice, 

Bałtów, Borysów, Żerdź, Wola Osińska oraz Kotliny.      

 Szkoła Podstawowa w Osinach: Wronów      

 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: Kośmin, Kolonia Kośmin, Strzyżowice, Cezaryn, 

Jaworów, Parafianka, Wilczanka.         

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

Kwota przeznaczona na powyższy cel w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła 421.516,03 zł. 

 W porównaniu z poprzednim rokiem kwota ta była wyższa o 90.349,80 zł., co można 

tłumaczyć wyższymi cenami za bilety miesięczne dla dzieci dowożone do szkół, wahaniami cen 

paliwa, eksploatacją używanych samochodów i innymi  niezbędnymi kosztami. 

Tabela Nr 11 przedstawia szczegółowe wydatki poniesione w związku z  realizacją obowiązku 

dowożenia uczniów do szkół. 

Tabela Nr 11. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 

L.p. Nazwa wydatków Kwota 

1. Zapłacone faktury za bilety uczniów dowożonych 147.795,60 

2. Zapłacone faktury za paliwo zakupione do szkolnego 

autobusu (gimbus) i busa na potrzeby dowożenia 

uczniów 

45.738,57 

3. Zwroty kosztów dowożenia uczniów 

niepełnosprawnych 

34.890,64 

4. Wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi 116.245,37 

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

szkolenia, materiały konserw. i inne) 

32.771,47 

6. Opieka podczas dowożenia 44.074,38 

RAZEM: 421.516,03 



 

14 

 

Stypendia i zasiłki szkolne: 

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

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

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

oświaty wspomagano uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyrzyn w formie stypendiów 

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

szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wniosków złożonych przez rodziców (opiekunów 

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

514,00 zł na członka rodziny natomiast od listopada 2018r. kryterium dochodowe wzrosło  

i wynosi 528,00 zł na członka rodziny. 

W  roku szkolnym 2018/2019 stypendium szkolne wypłacone zostało 55 uczniom: 

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

socjalnych przeznaczono kwotę 53 221, 60 zł: 

 

 Od września do grudnia 2018 roku wypłacono ogółem: 22042,22 zł - z tego dotacja  

Wojewody Lubelskiego: 21189,00 zł i środki własne 853,22 zł 

 

 Od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono kwotę: 31179,38 zł - z tego dotacja 

Wojewody Lubelskiego: 26400,00 zł i środki własne: 4779,38 zł 

 

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe: 

Oprócz stypendiów o charakterze socjalnym dwa razy w roku szkolnym przyznawane są 

również stypendia o charakterze motywacyjnym, na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.). Stypendium za 

wyniku w nauce przyznaje się uczniom, którzy uzyskali średnią ocen  co najmniej 5.00 

(uczniowie z klas gimnazjalnych), 5.10 (uczniowie szkół podstawowych) oraz co najmniej dobrą 

ocenę 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 2018/2019 ww. stypendia otrzymało: 

 w lutym 2019r. ( za I semestr) –22 naukowych - na ogólną kwotę: 2.670,00 zł 

 w czerwcu 2019r. (za II semestr) – 35 naukowych, 4 za osiągnięcia sportowe- na 

ogólną na kwotę 4.860,00 zł 
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Tabela Nr 12. Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za rok szkolny 

2018/2019 

 

 

VII.  Jednorazowy dodatek uzupełniający 

Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego   

do 31.12.2018 r. 

Tabela Nr 13. 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego 

nauczycie

l stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

 

1. 

Tytuł zawodowy magistra  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

2417,00 2487,00 2824,00 3317,00 

2. Tytuł zawodowy magistra 

bez przygotowania 

pedagogicznego, tytuł 

zawodowy licencjata 

(inżyniera) z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

2127,00 2180,00 2461,00 2889,00 

 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 

2 0 4 0 0 

Szkoła Podstawowa 

im. H. Sienkiewicza 

w Skrudkach 

3 0 5 0 0 

Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza 

w Żyrzynie 

17 0 26 0 4 

 

RAZEM 

22 0 35 0 4 
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3. Tytuł zawodowy licencjata 

(inżyniera) bez 

przygotowania 

pedagogicznego, dyplom 

ukończenia kolegium 

nauczycielskiego lub 

nauczycielskiego kolegium 

języków obcych 

1877,00 1923,00 2160,00 2525,00 

4. Pozostałe wykształcenie 1877,00 1923,00 2160,00 2525,00 

 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  od 

01.09.2018r. 

Tabela Nr 14. 

Stopień awansu 

zawodowego 

nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

mianowany 

nauczyciel 

dyplomowany 

Średnie wynagrodzenie 

od 01.09.2018 r 

2900,20 3219,22 4176,29 5336,37 

 

 

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

jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli wynagrodzenie 

wypłacone nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie 

zagwarantowane w art. 30 ust. 3 KN, organ prowadzący szkołę wyznacza kwotę niedopłaty 

tego wynagrodzenia w podziale na stopnie awansu zawodowego. Kwota niedopłaty, o której 

mowa wyżej, jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego i wypłacana corocznie w terminie do 31 stycznia w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

Na poszczególnych stopniach awansu zawodowego kwoty wypłaconego jednorazowego 

dodatku uzupełniającego za 2018 rok w Gminie Żyrzyn wyniosła 3.587,59 zł. którą wypłacono 

nauczycielom stażystom, natomiast pozostali nauczyciele osiągnęli wymagane średnie 

wynagrodzenie. Kwota wypłaconego dodatku była mniejsza o kwotę 15.717,37 zł w 

porównaniu z rokiem ubiegłym. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

VIII. Projekty edukacyjne współfinansowana ze środków UE 

realizowane w Gminie Żyrzyn 

 

Lp Nazwa projektu 
Okres 

realizacji Kwota 

dofinansowania 

Wkład 

własny 

gminy 

 

Cele projektu i zadania 

1 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                 

Projekt: ŚWIAT 

PRZEDSZKOLAKA 

2017 – 2018      291 668,80  8 731,20 

 wzrost poziomu 

upowszechnienia usług w 

zakresie edukacji przedszkolnej 

oraz podniesienie jej jakości  

2 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                             

Projekt: EDUKACJA W GMINIE 

ŻYRZYN 

2018 – 2020 747 749,35 0 

 organizacja zajęć 

rozwijających kompetencje 

kluczowe na rynku pracy(ICT, 

matematyczno- przyrodnicze, 

języki obce) z uwzględnieniem 

rozwoju właściwych postaw 

(kreatywność, innowacyjność, 

praca zespołowa) 

 podnoszeni 

kompetencji i kwalifikacji 

nauczycieli wszystkich 

przedmiotów w zakresie 

korzystania z nowoczesnych 

metod, technologii i sprzętu 

 pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną 

 wyposażenie pracowni 

ICT 

3 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                    

Projekt: ROZWÓJ PLACÓWEK 

WSPARCIA DZIENNEGO DLA 

DZIECI I MŁODZIEŻY GMIN 

WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO 

2017 – 2020 1 837 086,00 0 

 utworzenie i 

prowadzenie świetlic dla 

dzieci i młodzieży Gminy 

Żyrzyn i Gminy Końskowola 

 utworzenie 

międzygminnego punktu 

konsultacyjno - doradczego (w 

ramach działania punktu 

rodziny objęte projektem będą 

mogły skorzystać z 

bezpłatnych spotkań z 

psychologiem, 2 terapeutami, 

mediatorem rodzinnym oraz 

prawnikiem) 

4 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                              

Projekt: WSPIERAMY MAMY 

2017 - 2019 3 008 475,34 0 

 utworzenie i 

prowadzenie żłobków na 

terenie gmin: Końskowola, 

Puławy i Żyrzyn 

 programy aktywizacji 

zawodowej dla kobiet 

opiekujących się dziećmi do 

lat 3, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka lub 
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przebywających na urlopach 

macierzyńskich, rodzicielskich 

lub wychowawczych -

obejmujące następujące formy 

wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i 

pośrednictwo pracy, 

b) staże i praktyki zawodowe, 

c) szkolenia prowadzące do 

nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych 

5 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                        

Projekt: ROZWÓJ ZAPLECZA 

DYDAKTYCZNEGO 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W GMINIE ŻYRZYN 

2017 – 2018 577 423,70 283 414,30 

 zakup wyposażenia do 

pracowni przedmiotowych 

szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Żyrzyn 

6 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                        

Projekt: 

TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W  

MIEJSCOWOŚCI SKRUDKI   

2017 – 2018 498 414,51 267 889,94 

 wykonanie prac 

obejmujących głęboką 

termomodernizację budynku 

7 

Program: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 - 2020                        

Projekt: 

TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE 

ŚWIETLICĄ W 

MIEJSCOWOŚCI BAŁTÓW   

2017 – 2019 323 814,69 181 567,04 

 wykonanie prac 

obejmujących głęboką 

termomodernizację budynku 

  OGÓŁEM 7 284 632,39 741 602,48 
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IX. Poziom nauczania. 

 Szkoły Podstawowe Gminy Żyrzyn 

Egzamin ósmoklasisty 

  W kwietniu 2019 roku po raz pierwszy przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty. 

Zadana we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali 

wymagania ogólne i szczegółowe - z zakresu trzech przedmiotów (język polski, matematyka, 

język angielski) - określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu 

edukacyjnego. Również ośmioklasiści z Gminy Żyrzyn przystąpili to tego egzaminu a wyniki 

przedstawiają w poszczególnych szkołach następująco: 

 

 Szkoła Podstawowa Im. ks. J Twardowskiego w Osinach 

Średni wynik w Szkole 

Język Polski - 61,27 % 

Matematyka - 41, 5% 

Język angielki - 35,18% 

o Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza w Skrudkach 

Średni wynik w Szkole 

Język Polski - 75 % 

Matematyka - 35% 

Język angielki - 39% 

 Szkoła Podstawowa Im. A. Mickiewicza w Żyrzynie 

Średni wynik w Szkole 

Język Polski - 56,16 % 

Matematyka - 34,64% 

Język angielki - 43,28% 

 Średni wynik Gminy Żyrzyn 
Język Polski - 62 % 

Matematyka - 36% 

Język angielki - 40% 

Najwyższy wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskali uczniowie szkoły w Skrudkach, z 

matematyki uczniowie ze szkoły w Osinach a z języka angielskiego uczniowie ze szkoły w Żyrzynie.  

 Średni wynik powiatu puławskiego 
Język Polski - 63 % 

Matematyka - 42% 

Język angielki - 57% 

 

 Średni wynik województwa lubelskiego 
Język Polski - 64 % 

Matematyka – 44% 

Język angielki - 56% 
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 Gimnazjum 

W kwietniu 2019 roku po raz ostatni został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. 

Egzamin podzielony jak zawsze był podzielony na trzy części: 

o Humanistyczna; 

o Matematyczno – przyrodnicza, 

o Z zakresu obcego języka nowożytnego. 

Wyniki  egzaminu w klasach gimnazjalnych przedstawiały się następująco: 

 

o Część humanistyczna: 

 

Część  humanistyczna - j. polski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt/osobę 

max. 32p 
% 

Klasa A 

 
25,5 79,7 

Klasa B 

 
17,9 55,9 

Klasa C 

 
22,3 69,7 

Szkoła 

 
22,2 69,3 

Gmina 

 
22,2 69,3 

Powiat 

 
20,5 64,1 

Województwo 

 
20,6 64,2 
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Gmina j. polski 

pkt % Miejsce 

m. Puławy 21 66 III 

Baranów 19 60  

Janowiec 21 66  

Kazimierz Dolny 20 63 III 

Końskowola 19 59  

Kurów 18 58  

Markuszów 22 68 II 

Nałęczów 21 64  

Puławy 21 64  

Wąwolnica 18 55  

Żyrzyn 22 69 I 

 Gimnazjum w Żyrzynie bardzo dobrze wypadło w części humanistycznej egzaminu  

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

  

Część  humanistyczna - historia ,wos 

Gmina 

historia, wos 

Pkt/osobę 

max. 32p 
% 

klasa A 
24,8 77,5 

Klasa B 
15,4 48,2 

Klasa C 
20,0 62,5 

Szkoła 
20,4 63,8 

Gmina 
20,4 63,8 

Powiat 
18,8 58,7 

Województwo 
18,8 58,6 
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Gmina Wos,  historia 

pkt % Miejsce 

m. Puławy 19 61 II 

Baranów 17 53  

Janowiec 17 53  

Kazimierz Dolny 16 51  

Końskowola 19 58  

Kurów 16 49  

Markuszów 19 61 II 

Nałęczów 19 60 III 

Puławy 19 60  

Wąwolnica 17 53  

Żyrzyn 20 64 I 

 

 W części humanistycznej - historia, wos - Gimnazjum w Żyrzynie, wśród pozostałych gimnazjów 

powiatu puławskiego utrzymało sie na I miejscu. 
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Część Matematyczno-Przyrodnicza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część – Matematyczno - Przyrodnicza  - matematyka: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Wynik osiągnięty z matematyki to wynik na poziomie powiatu i tylko nieco gorszy, niż średnia 

w województwie. 

 

 

matematyka 

pkt % Miejsce 

m .Puławy 13 46 I 

Baranów 12 41  

Janowiec 10 36  

Kazimierz Dolny 11 37 
 

Końskowola 11 38  

Kurów 10 34  

Markuszów 13 44 II 

Nałeczów 13 46 I 

Puławy 12 40  

Wąwolnica 9 30  

Żyrzyn 12 42 III 

 

Pkt/osobę 

max. 29p 

 

% 

Klasa A 
16,0 55,2 

Klasa B 
7,8 26,9 

Klasa C 
12,1 41,6 

Szkoła 
12,3 42,2 

Gmina 
12,3 42,2 

Powiat 
12,3 42,3 

Województwo 12,4 43 
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Część – Matematyczno - Przyrodnicza  - przedmioty przyrodnicze: 

 

Pkt/osobę 

max. 28p 
% 

Klasa A 
17,8 63,6 

Klasa B 
10,3 36,8 

Klasa C 
14,1 50,2 

Szkoła 
14,3 51,1 

Gmina 
14,3 51,1 

Powiat 
13,7 48,8 

Województwo 
13,7 48,8 

 

Gmina 
           przyrodnicze 

pkt % Miejsce 

m.Puławy 14 51 I 

Baranów 13 47  

Janowiec 12 42  

Kazimierz Dolny 12 44  

Końskowola 12 44  

Kurów 12 42  

Markuszów 12 49 III 

Nałęczów 14 50 II 

Puławy 14 50 II 

Wąwolnica 12 43  

Żyrzyn 14 51 I 

  

W części matematyczno-przyrodniczej żyrzyńscy gimnazjaliści wypadli znakomicie 

 i mogli pochwalić się pierwszym miejscem z zakresu przedmiotów przyrodniczych  

w porównaniu z innymi szkołami z terenu powiatu puławskiego. 
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Część  z zakresu języka obcego nowożytnego 

Język angielski – poziom podstawowy   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski - poziom podstawowy 

Średni wynik szkoły to 30 pkt na 40 możliwych do uzyskania, co stanowi 75,5 %,  i daje nam I 

miejsce w powiecie. Jest to również wyższy wynik od średniej wojewódzkiej (65,8%). 

 

Pkt/osobę 

max. 40p 

 

% 

Klasa A 
32,8 82,0 

Klasa B 
32,0 80,0 

Klasa C 
26,6 66,5 

Szkoła 
30,0 75,0 

Gmina 
30,0 75,0 

Powiat 
26,8 67,0 

Województwo 26,3 65,8 

    Gmina  j.angielski-   podstawowy 

pkt % Miejsce 

m. Puławy  29 73 II 

Baranów 21 54  

Janowiec 23 57  

Kazimierz Dolny 24 59  

Końskowola 23 59  

Kurów 22 55  

Markuszów  27 67 III 

Nałęczów 27 67 III 

Puławy  26 64  

Wąwolnica 23 57  

Żyrzyn  30 75 I 
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Język angielski – poziom rozszerzony   

 

 

Pkt/osobę 

max. 40p 
% 

Klasa A 
28,8 72,1 

Klasa B 
23,8 59,4 

Klasa C 
21,6 53,9 

Szkoła 25,1 62,9 

Gmina 25,1 62,9 

Powiat 
20,3 50,9 

Województwo 
19,8 49,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Gmina  j.angielski-   rozszerzony  

pkt % Miejsce 

m. Puławy  24 59 II 

Baranów 12 31  

Janowiec 17 41  

Kazimierz Dolny 16 39  

Końskowola 14 36  

Kurów 15 38  

Markuszów  20 50  

Nałęczów 20 51 III 

Puławy  19 47  

Wąwolnica 11 28  

Żyrzyn  25 63 I 
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Język angielski - poziom rozszerzony. Średni wynik szkoły to 25 pkt. na 40 możliwych do 

uzyskania, co stanowi 63%. Tu również uczniowie poradzili sobie dobrze i zdali egzamin 

powyżej średniej osiągniętej zarówno w powiecie jak i w województwie. 

Język niemiecki – poziom podstawowy 

 

 

Pkt/osobę 

max. 40p 
% 

Klasa A 
20,0 50,0 

Klasa B 
15,0 37,5 

Klasa C 
11,5 28,8 

Szkoła 
14,9 37,2 

Gmina 
14,9 37,2 

Powiat 
19,3 48,1 

Województwo 
19,5 48,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki - poziom podstawowy. Średni wynik szkoły to 15 pkt. na 40 możliwych 

do uzyskania, co stanowi 37,2%, powiat - 48,1%, województwo - 48,8%. 

 

    Gmina  j.niemiecki-   podstawowy 

pkt % Miejsce 

m. Puławy  26 66 I 

Baranów    

Janowiec    

Kazimierz Dolny    

Końskowola    

Kurów    

Markuszów     

Nałęczów 23 59 II 

Puławy     

Wąwolnica 14 35  

Żyrzyn  15 37 III 
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X. Działalność edukacyjna i profilaktyczna szkół i przedszkola 

Gminy Żyrzyn 

 Działalność edukacyjna określona była poprzez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, 

2) program wychowawczy obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym, 

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

Proces edukacyjny był nieustannie modyfikowany. Na podstawie wniosków z 

prowadzonych obserwacji i diagnoz, wniosków dyrektorów z prowadzonego nadzoru 

pedagogicznego, nauczyciele dostosowywali metody nauczania do możliwości i potrzeb 

uczniów. Oferta edukacyjna szkoły umożliwiała rozwój zainteresowań uczniów. 

Uczniowie wychowywani byli w duchu patriotycznym i obywatelskim, nabywali 

umiejętności odbioru świata poprzez wyraz artystyczny, różne formy recytatorskie, 

teatralne i wokalne.  

 Działalność profilaktyczna we wszystkich szkołach oraz przedszkolu określona była 

poprzez programy wychowawcze oraz programy profilaktyki. 

Nauczyciele realizowali programy autorskie, podejmowano działania wychowawczo -  

profilaktyczne oraz działania na rzecz bezpieczeństwa.      

  

Szczegółową działalność szkól w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiają  poniższa tabela. 

 Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

CEL ZADANIA ZREALIZOWANE / Wnioski  

Tworzenie 

warunków do 

realizacja 

podstawy 

programowej 

 

W sierpniu  rada pedagogiczna złożyła wniosek w sprawie dopuszczenia do realizacji 

w przedszkolu programu edukacji przedszkolnej wydawnictwa MAC ,,Wokół 

przedszkola” -, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy 

Żaby- Żabińskiej, program został pozytywnie zaopiniowany, dyrektor dopuściła go do 

realizacji. Wszedł on  w skład zestawu programów na rok szkolny 2018/2019. 

 Opracowane ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup wiekowych uwzględniają 

warunki i sposoby realizacji podstawy programowej zawarte w rozporządzeniu. 

Nauczycielki na pierwszym zebraniu  zapoznały rodziców z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego i realizowanymi programami. 

Nauczycielki w swej pracy  planują  i realizują treści z wszystkich obszarów podstawy 

programowej oraz przyjętych programów. 

 

 Organizacja 

procesów 

wspomagania 

rozwoju i 

edukacji dzieci 

 

W miesiącu październiku nauczycielki przeprowadziły wstępne obserwacje dzieci 3-4-

5-letnich i diagnozę gotowości szkolnej dzieci 6-letnich. Na tej podstawie dokonano 

analizy problemów i trudności  edukacyjnych oraz uzdolnień poszczególnych dzieci 

opracowano indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju 

Dzieci wymagających szczególnego wsparcia objęto pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. Pięcioro dzieci po konsultacji z rodzicami skierowano na badania do 
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poradni psychologiczno- pedagogicznej. Dwoje otrzymało opinie o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju. Powołano dla nich zespoły, opracowano dla nich 

programy WWR Ustalono formy, okres udzielania i wymiar godzin w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciele współpracują  z rodzicami i specjalistami. Dokumentują bieżące  

obserwacje zachowań i umiejętności dzieci; 

Nauczycielki dostosowują formy i metody pracy do potrzeb dzieci z uwzględnieniem 

preferencji uczenia się . Stosują zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych. 

Prowadzą  i dokumentują pracę indywidualną z dziećmi; 

Poprzez prowadzone systematycznie działania nauczycieli – ćwiczenia i zabawy z 

dziećmi- doskonalono u nich koordynację wzrokowo- ruchową i orientację czasowo- 

przestrzenną. Dzieci usprawniły małą i dużą motorykę, wyrabiały płynność i szybkość 

ruchów, rozwijały funkcję analizatora słuchowego, koordynację słuchowo- ruchową i 

słuchowo- ruchową oraz logiczne myślenie, pamięć i koncentrację. 

Organizowane były spotkania zespołów do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z rodzicami dzieci objętych pomocą w celu przekazania informacji o 

efektach udzielanej pomocy i wymiany spostrzeżeń. 

Na przełomie marca i kwietnia przeprowadzono diagnozę gotowości szkolnej dzieci 6-

letnich, z wynikami zapoznano rodziców. Wyniki diagnozy dwójki dzieci świadczą o  

nie osiągnięciu  dojrzałości szkolnej, są to dzieci, które były objęte kształceniem 

specjalnym (autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). Pozostałe 

dzieci osiągnęły gotowość szkolną. Wyniki diagnozy w załączniku. 

W czerwcu przeprowadzono końcową obserwację pedagogiczną dzieci 3-4-5-letnich. 

Niezadawalające  wyniki tych obserwacji u dwójki dzieci oraz dokonanie oceny 

efektywności udzielonej im pomocy psychologiczno- pedagogicznej (dla dzieci tych 

organizujemy  wwr) skłoniło do rozmów z rodzicami o przeprowadzenie pogłębionych 

badań psych.- ped. i specjalistycznych. U pozostałych dzieci widać postępy w każdym 

badanym obszarze co świadczy o prawidło organizowanym procesie wspomagania 

rozwoju i edukacji. 

 

 

Doskonalenie 

systemu 

wychowawczego 

przedszkola i 

kształtowanie 

inteligencji 

emocjonalnej 

dzieci 

 

 

 

We wszystkich grupach zostały zawarte kontrakty obejmujące normy i zasady 

zachowania i postępowania. Nauczycielki wdrażały dzieci do ich stosowania . 

Prowadziły ćwiczenia wyciszające, ćwiczenia rozładowujące napięcie emocjonalne, 

zajęcia oraz  zabawy kształtujące umiejętności zgodnej i bezkonfliktowej zabawy. 

Nauczycielki starały się eliminować niepożądane zachowania dzieci, kształtowały u 

dzieci postawy akceptacji innych, niesienia pomocy słabszym  i potrzebującym.  

Nauczycielki uzgodniły z dziećmi formy nagradzania, oraz ponoszenia konsekwencji 

za niewłaściwe zachowanie. 

Pojawiające się problemy wychowawcze na bieżąco są analizowane, wspólnie z 

rodzicami i specjalistami ustala się działania profilaktyczne. Działania te w nielicznych 

przypadkach nie przynoszą oczekiwanych efektów. 
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Tworzenie 

warunków do 

rozwoju 

samodzielności 

dzieci 

 

Personel przedszkola dbał aby dzieci przystosowały się do warunków przedszkolnych, 

poprzez poznanie nowego otoczenia, aby czuły się bezpieczne. 

Nauczycielki uczą dzieci samoobsługi: mycie rak, mycie  zębów, rozbierania i 

ubierania, składania ubrań  

Dzieci wdrażane są do estetycznego i spokojnego spożywania posiłków oraz 

umiejętnego korzystania ze sztućców. 

Organizowane są dyżury w grupach, dotyczą nakrywania do stołu przed posiłkami, 

pomocy nauczycielce przy zajęciach 

Wdraża się dzieci do utrzymania porządku w sali przedszkolnej (segregowanie 

klocków, układanek, zabawek) 

Nauczycielki inspirują dzieci do zbaw tematycznych, konstrukcyjnych realizując przy 

tym konkretne cele edukacyjne. 

 

 

Promocja 

zdrowia, 

bezpieczeństwa i 

aktywności 

ruchowej 

W przedszkolu tworzy się warunki aktywności ruchowej w różnorodnych formach: 

zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, codzienny pobyt na 

powietrzu. 

Duża grupa dzieci uczęszcza na  zajęcia dodatkowe:  „Drużyna Kangura” – zabawy 

sportowe, oraz „Dziecięca szkółka tańca i dobrych manier”- zajęcia taneczne 

 W ramach cyklu „Bezpieczny przedszkolak” zorganizowane były  spotkania ze 

strażakiem, policjantem i  pielęgniarką 

 

Stwarzanie 

dzieciom 

warunków do 

rozwoju 

zainteresowań 

W miesiącu wrześniu został opracowany program preorientacji zawodowej 

„Zawodowy zawrót głowy”. Nauczycielki zaplanowały dla swoich grup  działania 

poprzez które przybliżały dzieciom różne zawody. Realizując program nauczycielki 

wykorzystywały filmy, plansze edukacyjne, obrazki, historyjki obrazkowe, zagadki, 

wiersze, opowiadania, układanki. Organizowały spotkania w przedszkolu oraz w ich 

miejscach pracy. Dzieci podejmowały różnorodne zabawy naśladowcze w których 

przyjmowały na siebie różne role zawodowe, kształciły umiejętności wypowiadania się 

na temat określonej pracy.   

 

 

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU  

Organizacja wydarzeń 

przedszkolnych i 

środowiskowych we 

współpracy z 

rodzicami i partnerami 

zewnętrznymi 

W sierpniu zostały zaplanowane wydarzenia na bieżący rok szkolny . Są one 

realizowane zgodnie kalendarzem (wykaz w załączniku) 

 

Dzieci prezentowały swoje umiejętności, zdolności nie tylko w przedszkolu ale 

również poza nim, biorąc udział w konkursach i przeglądach, odnosząc sukcesy  

 

Raz w miesiącu gościmy w przedszkolu „Panią Muzykę” z audycjami 

muzycznymi. W tym roku z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

tematyka tych audycji to „Piękna nasza Polska cała” 

 

Poprzez organizację spektakli na terenie przedszkola oraz wyjazdów np. do Puław 

, Ryk umożliwiamy dzieciom kontakty ze sztuką teatralną.  

 

Wznowiliśmy współpracę z biblioteką gminą i świetlicą, w ramach której dzieci 

wypożyczają książki, zostały również zorganizowane warsztaty teatralne (6latki) 

 

Do końca września przekazano  informacje o realizacji obowiązku 

przedszkolnego przez dzieci 6- letnie dyrektorom odpowiednich szkół. 

 

Angażujemy dzieci i rodziców do udziału w akcjach społecznych i 

charytatywnych takich jak: „Zamień śmieci w radość dla chorych dzieci” (zbiórka 

nakrętek plastikowych), „Góra grosza” (zbiórka grosików), „Zbieramy baterie” 

(zbiórka baterii), „Drzewko za butelkę” (zbiórka butelek PET),  
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Promocja przedszkola 

i system obiegu 

informacji 

Przedszkole posiada stronę internetową i stronę Facebooka, za ich pośrednictwem 

informuje o podejmowanych przez przedszkole działaniach i osiągnięciach.  Do 

przekazywania takich informacji służy również tablica ogłoszeń i tablice z 

wystawami prac dzieci.  

Prowadzona jest też tablica informacyjna dla nauczycieli, gdzie zamieszczane są 

ogłoszenia, nowości wydawnicze, zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

 

Współpraca z 

rodzicami i wspieranie 

rodziny w 

wychowaniu dzieci 

 

Na pierwszym zebraniu dokonano wyboru  do rady rodziców i rad grupowych. 

 

Przedszkole umożliwia rodzicom konsultacje ze specjalistami, - zachęca się  

rodziców do korzystania z porad specjalistów i nauczycieli. 

Prowadzimy tablice z informacjami  dla rodziców (ogólną i przy każdej sali): 

ogłoszenia i informacje bieżące  o organizacji pracy przedszkola, grupy, 

nadchodzących imprezach, uroczystościach, informacji o pracy wychowawczo – 

dydaktycznej gazetki pedagogizujące , porady, kącik „Weź i przeczytaj”; 

Stosowana jest też forma informowania rodziców przez stronę internetową i 

facebook. 

 

Wspomagamy  rodziców w uzyskaniu pomocy ze strony Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej i innych placówek i instytucji świadczących różne rodzaje 

pomocy np. GOPS. 

Ze środków RR zakupiliśmy dla rodziców książeczki wydawnictwa „Bliżej 

przedszkola”: „Każde dziecko jest inne, ale wszystkie mają podobne potrzeby” i 

„Dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu?” 

 

 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM 

Stworzenie 

systemu pracy 

zespołowej w 

przedszkolu 

Na bieżący rok szkolny powołano do pracy 4 zespoły zadaniowe: - ds. programowych - 

ds. ewaluacji, - ds. udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej- ds. promocji 

przedszkola.  Ustalono zadania zespołów. Zespoły wywiązały się ze swoich zadań. 

 

Aktualizacja 

prawa 

wewnętrznego 

Dokonano nowelizacji  statutu przedszkola zgodnie z obowiązującym prawem 

Wprowadzono zmiany w programach WWR dziecka i IPT zgodnie z przepisami prawa. 

 

Opracowano regulamin oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowym rozporządzeniem, 

niestety będzie konieczna kolejna jego zmiana 

 

Doskonalenie 

przestrzeni 

edukacyjnej 

Dokonywane są systematyczne przeglądy terenu, sprzętu, budynku przedszkola pod 

względem bezpieczeństwa- posiadamy stosowne protokoły. Kontrola stanu bazy 

dydaktycznej i pomieszczeń przedszkola pozwala stwierdzić, ze przedszkole jest 

bezpiecznym środowiskiem w odpowiednio zaopatrzoną bazę dydaktyczną. Zabawki i 

wyposażenie w salach posiadają certyfikaty. 

 

Zakupiliśmy kolejne  pomoce dydaktyczne do pracy z  dziećmi z orzeczeniami i opiniami 

z PPP pod kątem ich deficytów; 

Zorganizowaliśmy Salę Doświadczania Świata- w pełni wykorzystana będzie w nowym 

roku szkolnym. Wyposażyliśmy ją w sprzęt zakupiony w ramach projektu „Świat 

przedszkolaka”, jak również z własnych środków.  
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Zakupiliśmy i zamontowaliśmy rolety zaciemniające w Sali Doświadczania Świata. 

Zakupiliśmy nowoczesną pomoc dydaktyczną jaką jest „Magiczna ściana”, jej 

oprogramowanie służyć będzie szczególnie  dzieciom posiadającym opinie o potrzebie 

WWR i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Zakupiliśmy również zestaw pomocy służących do nauki kodowania. 

Została posiana trawa na terenie przed przedszkolem, który pozyskaliśmy po zakończeniu 

budowy hali sportowej. 

 

REALIZACJA TEMATU WIODĄCEGO  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – LATA MINIONE I OBECNE” 

CELE STRATEGICZNE: 

 Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw wychowanków 

 Rozwijanie poczucia przynależności narodowej oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym 

 Zainteresowanie historią kraju 

Zaplanowane cele szczegółowe realizowane były poprzez : 

- wycieczki i spacery do miejsc związanych z historią, 

- oglądanie filmów edukacyjnych, 

- poznawanie historii Polski za pomocą literatury, 

- pracę z obrazkiem, historyjką obrazkową, 

- udział w międzynarodowym projekcie „Piękna nasza Polska cała”, 

- udział w konkursach plastycznych, recytatorskich o tematyce historycznej 

Cele 

szczegółowe 

ZADANIA ZREALIZOWANE 

Poznanie 

symboli 

narodowych 

W ramach akcji MEN „Hymn dla Niepodległej” starsze dzieci nauczyły się i 

zaśpiewały 4 zwrotki  hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego w dniu 9.11.2011r o 

godz. 11:11 podczas apelu z okazji Święta Niepodległości. Wspólnie z dziećmi 

zaśpiewali obecni na uroczystości rodzice.  

Młodsze dzieci osłuchały się z hymnem. 

Dzieci również poznawały flagę i godło naszego kraju. Zorganizowaliśmy kącik 

patriotyczny „Piękna nasza Polska cała”,  

W grupie „Pszczółek” p. Joanna Rogala przeprowadziła zajęcia otwarte dla rodziców 

na temat „Powiewa flaga”, a w oddziale zamiejscowym w Osinach p. Magdalena 

Guz również zajęcia otwarte dla rodziców na temat „Barwy Ojczyste” 

 

 

Poznanie 

ważnych dat z 

historii Polski 

11 listopad Święto Niepodległości-  

2 maja – święto flagi 

3 maj święto Konstytucji 3 maja 

 

 

 



 

33 

Poznanie 

sylwetek 

znaczących 

postaci w 

dziejach 

Polski 

Przy okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości poznały  postać  

Józefa  Piłsudskiego  

W lutym  audycja muzyczna nosiła tytuł „Urodziny Pana Fryderyka” – przybliżyła 

nam postać i twórczość wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. 

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Napisz kartkę Bohaterom” – wysłaliśmy 4 

kartki do bohaterów Powstania Warszawskiego 

Poznawanie 

ciekawych 

miejsc regionu 

Dzieci z grup „Pszczółki” i „Żabki” odwiedziły izbę tradycji „U Janiny” w Bałtowie, 

gdzie zapoznały się z dawnym wyposażeniem domów, przedmiotami codziennego 

użytku i narzędziami w gospodarstwie. 

„Zajączki” i „Sówki” zwiedzały zabytki Puław: Świątynia Sybilli, Pałac 

Czartoryskich, Pałac  Marynki 

Podczas spacerów zwiedzały zabytki Żyrzyna: kościół , kaplicę Wesslów, groby 

żołnierskie na miejscowym cmentarzu  

Chętni rodzice z dziećmi brali udział w konkursie fotograficznym „To wszystko 

Polska”  

Dzieci brały udział w konkursie plastycznym „Moja małą Ojczyzna”  

Dzieci z grupy „Zajączki” wykonały pocztówkę naszej miejscowości , wysłaliśmy ją 

do koordynatora projektu „Piękna nasza Polska cała”, w celu wykonania z 

pocztówek mapy Polski. 

Dzieci obejrzały prezentację  o ciekawych miejscach gminy Żyrzyn „Na skrzydłach 

historii” 

Dzieci zwiedziły izbę pamięci w budynku szkoły poświęconą wydarzeniu 

historycznemu jakim była bitwa pod Żyrzynem 

"Kraina, która się w sercu zaczyna" - Żyrzyn i okolice były tematem zajęć, które 

przygotowali dla naszych przedszkolaków starsi koledzy ze szkoły.  

Dzieci z grupy "Żabki" i oddziału zamiejscowego w Osinach odwiedziły  piekarnię 

„Alkierz” w Śniadówce. Poznały historię powstawania chleba "Od ziarenka do 

bochenka". Same robiły słodkie bułeczki. 

Poznawanie 

legend, 

wierszy 

związanych z 

regionem, 

krajem 

Podczas zajęć poznawały legendy takie jak: „Wars i Sawa”, „O smoku Wawelskim”, 

„O Lechu, Czechu i Rusie” itp. 

Uczyły się wierszy i piosenek  o tematyce patriotycznej, brały też udział w 

przeglądzie „Witaj wiosno” i konkursach recytatorskich „ Żeby Polska byłą Polską” 

–I miejsce J. Tadrjan, wyróżnienie W. Czerska i N. Bernat   „Witaj Majowa 

Jutrzenko”- I miejsce M. Krawczak 

Dzieci z grupy „Sówki” przygotowały montaż słowno- muzyczny pt. „Z biegiem 

Wisły” opowiadający wierszem, piosenką i tańcem o polskich miastach. 

Poznawanie 

zabytków, 

historii 

polskich miast 

Zgodnie z zaplanowaną tematyką nauczycielki zapoznają z historycznymi zabytkami 

polskich miast 

Twórczość 

ludowa jako 

element 

patriotyzmu 

Podczas audycji muzycznych poznawały stroje, pieśni i tańce ludowe z różnych 

regionów Polski. 

Poznawały i bawiły się w dawne zabawy ludowe takie jak: „Ciuciubaka”, 

„Budujemy mosty”, „Różyczka”, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź” 

itp. 

Obejrzały przedstawienie teatralne pt. ”Po Polsce podróże te małe i duże” 
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Przedszkole im. Misia Uszatka  

w Żyrzynie 

 

  W przedszkolu miały miejsce następujące uroczystości 

i wydarzenia: 

 12wrzesień- koncert muzyczny „Ach Lubelskie jakie 

cudne ”- muzyka stroje i pieśni ludowe  

z Lubelszczyzny oraz podania i legendy Koziego 

Grodu; 

 21 września- Dzień Przedszkolaka – zawody sportowe 

„Biało - czerwoni” 

 28 wrzesień - Dzień Chłopaka- pokaz mody 

patriotycznej; 

 2 październik- wycieczka do Bałtowa: zwiedzanie izby 

tradycji „U Janiny” -„Pszczółki” i „Żabki”; 

 5 październik- wycieczka do parku w Puławach- 

„Zajączki” i „Sówki”; 

 15 październik – święto KEN, spotkanie  

z emerytowanymi pracownikami przedszkola; 

 25 październik- audycja muzyczna „Jedziemy na 

Mazowsze”, muzyka, stroje, tańce i pieśni  

z Mazowsza, Świętokrzyskiego, Opoczyńskiego oraz 

legendy warszawskie; 

 26 październik – wycieczka do piekarni „Alkierz”  

w Śniadówce- „Żabki”; 

 29 październik – obejrzenie przedstawienia pt. 

„Koszyk żywego srebra” w wykonaniu aktorów teatru 

„Bajka”; 

 30październik – uroczystość pasowanie na 

przedszkolaka; 

 9 listopad.- Montaż słowno- muzyczny z okazji 100 

rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w 

wykonaniu „Żabek”, odśpiewanie 4 zwrotek hymnu w 

ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”, 

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Piękna nasza 

Polska cała” zasadzenie dębu; 

 19 listopad- oglądanie pokazów cyrkowych  

w wykonaniu artystów cyrku „Arena”; 

 27 listopad- oglądanie przedstawienia „Przygody 

Koziołka Matołka”; 

 28 listopada- audycja muzyczna „Idzie żołnierz borem, 

lasem”- śpiewamy pieśni patriotyczne, poznajemy 

instrumenty dęte oraz krótką historię Wojska i Oręża 

Polskiego; 

 30 listopad –Montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia 

Pluszowego Misia w wykonaniu „Biedronek” i zabawa 

Andrzejkowa 

 7 grudzień – oglądanie przedstawienia „Nadchodzące 

święta każdy zapamięta” oraz spotkanie z Mikołajem 

 12 grudzień- audycja muzyczna „Hej kolęda, kolęda” – 

kolędy i pastorałki z różnych regionów Polski oraz 

wizyta Górnika; 

 20 grudzień- oglądanie przedstawienia  jasełkowego  

w wykonaniu dzieci z oddziału „Sówki”  
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 21 grudzień -   świąteczne spotkania z rodzicami przy 

choince – „Pszczółki”, „Sówki” 

 14 styczeń – wyjazd do kina w Rykach na film „ 

Sekretny świat życia kotów”- „Pszczółki”  

i „Biedronki”; 

 15 styczeń – wyjazd do kina w Puławach na spektakl 

„Doktor Dolitlle i jego zwierzęta” – „Zajączki”, 

„Żabki” i „Sówki”; 

 16 styczeń – audycja muzyczna „Spod strzechy do 

pałacu”- prezentacja i historia polskich tańców 

narodowych 

 17 styczeń-” Dzień Babci i Dziadka – „Sówki”; 

 21 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – „Motylki” ; 

 22 styczeń- Dzień Babci i Dziadka –„Pszczółki”  

i „Zajączki” 

 23 styczeń- Dzień Babci i Dziadka – „Żabki”  

i „Biedronki” 

 24 styczeń- Dzień Babci i Dziadka –„Zajączki” 

 28 styczeń- Bal Karnawałowy; 

 39 styczeń – oglądanie przedstawienia teatralnego 

„Panicz z grzywką” w wykonaniu aktorów 

Towarzystwa „Spichlerz” z Lublina; 

 1 luty – oglądanie przedstawienia teatralnego „Po 

Polsce podróże małe i duże” w wykonaniu aktorów 

teatru „Akada” z Suwałk; 

 6 luty – audycja muzyczna „Urodziny Pana 

Fryderyka” – poznajemy życie i twórczość F. Chopina 

 7 luty –oglądanie przedstawienia teatralnego 

„Kopciuszek” w wykonaniu aktorów lubelskiego 

teatru „Pod jabłonią” 

 6 luty- audycja muzyczna "Wizyta u Smoka 

Wawelskiego"- piosenki, tańce, stroje i zwyczaje  

z Krakowa, a także krakowskie legendy. 

 21 marzec- Powitanie wiosny-: topienie „Marzanny”, 

spacer z gaikiem 

 22 marzec – otwarcie hali sportowej- występy 

taneczne przedszkolaków 

 30 kwiecień- audycja muzyczna  „Polscy 

kompozytorzy dzieciom”- poznajemy instrumenty dęte 

 2 kwiecień- „Życie drzew”- animowany seans 

planetaryjny , piękna i wciągająca podróż do świata 

drzew. 

 30 kwiecień- oglądanie przedstawienia wielkanocnego 

w wykonaniu „Pszczółek” 

 maj- audycja muzyczna  „Hej góry nasze góry” 

 24 maj – wycieczka do „Magicznych ogrodów” 

 w Janowcu- „Biedronki” i „Pszczółki” 

 24 maj – wycieczka do Wojciechowa – zwiedzanie 

„Owadolandii” – „Motylki” 

 27 maj- „Kochamy Was”- Dzień Mamy i Taty  

w „Motylkach” i „Sówkach” 

 28 maj- „Kochamy Was”- Dzień Mamy i Taty 

w „Biedronkach” i „Zajączkach” 
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 29 maj- „Kochamy Was”- Dzień Mamy i Taty  

w „Pszczółkach” „Żabkach” 

 3 czerwiec- „Spotkanie z rycerzem i księżniczką”- 

festyn z okazji „Dnia Dziecka” 

 4 czerwiec- wycieczka na „Farmę Iluzji”  

w Trojanowie – „Żabki” i „Sówki” 

 5 czerwiec- audycja muzyczna „Morskie opowieści” – 

pieśni tań ce z Kaszub i Pomorza oraz piosenki 

żeglarskie 

 5 czerwiec – wyjazd do kina w Puławach na film 

„Panda i banda”- „Pszczółki” 

 6 czerwiec- wycieczka d Kazimierza Dolnego- rejs 

statkiem po Wiśle- „Zajączki” 

 7 czerwiec- podsumowanie akcji „Drzewko za 

butelkę”- odebranie nagród 

 13 czerwiec- plenerowe spotkanie ze strażakami z OSP 

Żyrzyn-pogadanka na temat bezpieczeństwa, 

zaprezentowanie sprzętu strażackiego i przedstawienie 

pracy strażaka 

 18 czerwiec- wyjazd do centrum zabaw „Jaś  

i Małgosia” w Puławach- „Biedronki” 

 18 czerwiec – uroczyste pożegnanie 6-latków 

 

 Dzieci z oddziałów zamiejscowych brały udział  

w następujących wydarzeniach i uroczystościach: 

 Maraton Przedszkolaka - „Przedszkolaki dla 

Niepodległej” w ramach innowacji pedagogicznej 

połączony z Dniem Chłopaka i Dniem Przedszkolaka. 

- 03.10.2018r. 

 Zajecia z profilaktyki stomatologicznej 

przeprowadzone przez mamę Erika Ch. w ramach 

zajęć z preorientacji zawodowej. -15.10.2018r. 

 Spotkanie z policjantem z KPP w Puławach w oddziale 

zamiejscowym w Borysowie – 16.10.18r. 

 Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka  

w przedszkolu w Żyrzynie – 30.10.18r. 

 Świętujemy niepodległość – udział w apelu szkolnym 

 i bicie rekordu odśpiewania Hymnu Polski – 9.11.18r. 

 Wyjazd do kina „Sybilla” w Puławach na 

przedstawienie teatralne p.t. „Piotruś Pan i Piraci”  

w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji. - 

19.11.18r. 

 Dzień Pluszowego Misia. 23.11.18r. 

 Wróżby andrzejkowe zabawy z uczniami SP  

w Osinach. - 27.11.18r. 

 Wizyta Św. Mikołaja w Przedszkolu. 06.12.18r. 

 Tradycje bożonarodzeniowe – spotkania z panią Zosią 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach – 12.12.18r. 

 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu – 25.01.2019r. 

 Dokarmianie zwierząt zimą – spotkanie z leśnikiem  

z Nadleśnictwa Puławy. - 31.01.19r. 

 Wycieczka do sklepu w Osinach – poznanie zawodu 

sprzedawcy. 08.02.19r. 
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 Bal karnawałowy Kośmin, Skrudki, Borysów, Osiny - 

14.02.2019r. 

 Spotkanie z hodowcą owadów tropikalnych- żywa 

lekcja przyrody- Osiny- 13.03.2019r. 

 Powitanie Wiosny – Osiny – 21.03.2019r. 

 Wycieczka do „Owadolandii” w Wojciechowie – 

Skrudki, Kośmin i Osiny- 27.05.2019r. 

 Dzień Dziecka- Kośmin- 03.06.2019r 

 Święto Rodziny- Osiny- 07.06.2019r. 

 Wycieczka do piekarni „Alkierz” w Śniadówce- 

warsztaty pieczenia chleba- Osiny – 10.06.2019r. 

 Dzień Mamy i Taty- Kośmin, Skrudki i Kośmin – 

14.06.2019r. 

 Wyjazd do OSP w Bałtowie- poznanie zawodu 

strażaka- Osiny, Skrudki-  17.06.2019r. 

 Spotkanie z policjantem PKP w Puławach – 

pogadanka na temat bezpiecznych wakacji- Osiny-

18.06.2019r. 

 Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego –Osiny, 

Skrudki-  19.06.2019r. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Osinach: 

 

  we wrześniu 2017 roku uczniowie klas IV, V, VI, VII 

oraz VIII wzięli udział w XIII Festiwalu Nauki w 

Puławach i w Lublinie. Uczestniczyli w zajęciach na 

Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i 

Uniwersytecie Przyrodniczym. 

 1 października 2018 r. obchodziliśmy w szkole Dzień 

Głośnego Czytania. Uczestniczyli w nim uczniowie 

klas od I do VIII, a także dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz przedszkolaki z grupy 3-5 lat. 

 w październiku odbyło się spotkanie z dzielnicowym 

policjantem poświęcone bezpieczeństwu dzieci i 

młodzieży.  

 25 października w naszej szkole odbyło się głośne 

czytanie powieści Stefana Żeromskiego 

„Przedwiośnie” w ramach Narodowego Czytania. 

Szkoła została zgłoszona do Kancelarii Prezydenta RP 

i ujęta na oficjalnej stronie Kancelarii. Z tego powodu 

szkoła otrzymała list od Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy. 

 9 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 

100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości . Uczniowie 

klasy V pod kierunkiem nauczyciela historii p. 

Zbigniewa Marca przedstawili zebranym trudną drogę 

naszej Ojczyzny do wolności. Włączyliśmy się 

również w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszoną 

przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i 

Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej i o 

godz. 11.11 zaśpiewaliśmy hymn Polski. 

 23.11.2018 r. w naszej szkole odbył się Drużynowy 

Turniej  Szachowy Szkół Podstawowych Powiatu 

Puławskiego. W turnieju wzięło udział 40 uczestników 
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reprezentujących 10 szkół. 

 W czwartek 6 grudnia 2018 r. w ramach 

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska 

Czyta Dzieciom”  w naszej szkole odbyła się  akcja 

czytelnicza  pod hasłem: „Czytamy z Mikołajem”. 

 W listopadzie otrzymaliśmy informację o uzyskaniu z 

Fundacji Młodzi-Młodym kwoty 738.90  zł z akcji 1%. 

Ze względu na niewysokie środki zdecydowaliśmy się 

poczekać na rozstrzygnięcie kolejnej edycji akcji i 

wówczas środki zostaną wypłacone i przeznaczone na 

cele związane z potrzebami dzieci. Zostanie to 

ustalone z rodzicami. 

 W naszej szkole realizowana była ogólnopolska 

kampania społeczna pt. „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz 

o kartce pamiętaj!”. Projekt wpisywał się w szeroko 

rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w 

podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez 

MEN. 

 21 grudnia 2018 r. społeczność szkolna, rodzice, 

goście oraz mieszkańcy Osin spotkali się, aby 

wspólnie przeżywać ten wyjątkowy czas towarzyszący 

oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Uroczystość 

rozpoczęły wspaniałe jasełka przygotowane przez 

uczniów z klas II – VIII pod kierunkiem p. Katarzyny 

Dziwiszek. Następnie wszyscy zgromadzili się przy 

wigilijnym stole. 

 18 stycznia minęła 13. rocznica śmierci ks. Jana 

Twardowskiego. Dla uczczenia pamięci naszego 

Patrona został zorganizowany Szkolny Konkurs 

Recytatorski. 

 28 stycznia odbyła się uroczystość "Nasi najlepsi", 

podczas której podsumowano I semestr roku szkolnego 

2018/2019 

 W ramach obchodów 13. rocznicy śmierci księdza 

Jana Twardowskiego zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Skrudkach, Szkoły Podstawowej w  

Żyrzynie oraz naszej do udziału w dwóch gminnych 

konkursach: plastycznym i recytatorskim. Ich celem 

była popularyzacja twórczości poety, rozwijanie 

wrażliwości i umiejętności odbioru utworów 

poetyckich. 

 W pierwszą sobotę ferii odbył się w naszej szkole 

Zimowy Turniej Szachowy dla Dzieci. Imprezę 

zorganizowaliśmy już po raz 10! 

 Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami 

niecodziennej lekcji biologii – żywej lekcji 

poświęconej owadom, którą przeprowadzili naukowcy 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Miała 

ona na celu przedstawienie roli, jaką te zwierzęta 

odgrywają w codziennym życiu człowieka, oraz 

uzmysłowienie nam, w jaki sposób wykorzystujemy je 

w rolnictwie i produkcji. 
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 21 marca miał miejsce w naszej szkole Dzień Języka 

Angielskiego. 

 W dniach 4 i 5 kwietnia 2019 r. w ramach akcji 

charytatywnej „Twój Dar Serca dla Hospicjum” 

 Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w 

ogólnopolską akcję ‘Grosz do Grosza” 

 W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Gminnym Konkurs Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem 

,,Jestem bezpieczny” 

 9 maja 2019 r. nasza szkoła włączyła się do 

ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na 

przerwie. „Przerwa na Czytanie” – to między innymi: 

wspaniały sposób na relaks miedzy lekcjami, a także 

świetna okazja do polecenia ciekawych pozycji 

książkowych oraz dzielenia się wrażeniami po ich 

przeczytaniu. 

 W maju uczniowie klas starszych naszej szkoły 

wyjechali do Lublina na mecz piłki ręcznej Azoty 

Puławy – THV Kiel w ramach Pucharu EHF 

 W dniach 15-17 maja uczniowie klas IV-VIII wybrali 

się na wycieczkę szkolną do Trójmiasta. 

  23.05.2019 r. uczniowie klas 0, I i II pojechali do 

Lublina do Muzeum Wsi Lubelskiej na lekcję „Ginące 

zawody” 

 W maju zakończyła się zbiórka plastikowych butelek 

w ramach XVII edycji akcji edukacyjno - ekologicznej 

"Drzewko z Butelkę". 

 3 czerwca był dla naszych uczniów dniem 

wypełnionym niecodziennymi atrakcjami. Z okazji 

Dnia Dziecka odbywały się różne wycieczki, imprezy, 

ognisko i zawody sportowe. 

W roku szkolnym 2018/19 szkoła  realizowała kolejny już raz 

zadania w ramach akcji Szkoła Przyjazna Rodzinie. W szkole 

realizowaliśmy wiele akcji, braliśmy udział w licznych 

programach, organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Szkoła Podstawowa im Henryka 

Sienkiewicza w Skrudkach: 

 

 W Szkole działały: 

 Zespół Koraliki 

 SKO 

 Organizowano Akcje: 

 Drzewko za butelkę 

 Owoce i warzywa 

 Pomóż Dzieciom Przetrwać zimę 

 Zbieranie baterii i  plastikowych korków 

Udział uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Skrudkach w konkursach oraz 

projektach i przedsięwzięciach organizowanych w 

roku szkolnym 2018/2019. 
Oddział przedszkolny 

a) Realizacja ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury”, którego celem jest rozwijanie i 

promowanie czytelnictwa. 
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   - Codzienne czytanie w przedszkolu. 

   - Wybranie grupowej maskotki – misia. Zaplanowanie wizyt 

misia w domach dzieci. 

      Założenie misiowego dzienniczka odwiedzin. 

   - Zrealizowanie pierwszego modułu projektu: Mały Miś uczy 

samodzielności. 

     Wyjaśnienie, czym jest samodzielność. Utrwalenie zasad 

zachowania. Stworzenie 

      kodeksu przedszkolaka. 

    - Zrealizowanie drugiego modułu projektu: 100-lecie 

niepodległości. Pokaż radość  

      przedszkolaku.  

      Nauka hymnu państwowego. Wykonanie biało-czerwonych 

chorągiewek i kokard 

      narodowych. 

    - Realizacja trzeciego modułu projektu: Kulinarne warsztaty 

z Małym Misiem. 

      Wartości odżywcze i zasady przygotowywania posiłków. 

Zasady pisania przepisów w  

      książkach kucharskich. Wykonanie kart z przepisami do 

Misiowej książki kucharskiej. 

a) Przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Niesamowity 

świat higieny jamy ustnej”  

Przygotowanego przez Instytut Blend-a-med. Oral-B. 

- Uświadomienie dzieciom, dlaczego zęby i dziąsła są tak 

ważne. 

- Wspólne wykonanie plakatu na ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Niesamowity  

   świat higieny jamy ustnej” 

b) Organizowanie klasowych uroczystości Dnia Chłopaka, 

Andrzejek, spotkania z Mikołajem 

c) Uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych: 

Święto Komisji Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, 

Spotkanie opłatkowe, pokaz historyczny „Ku Niepodległej”, 

Ślubowanie klasy 1, 

d) Przygotowanie wraz z wychowawcą i uczniami klasy 1 części 

artystycznej na szkolną uroczystość Dnia Babci i Dziadka 

e) Uczestniczenie w akcjach charytatywnych i kampaniach 

społecznych organizowanych na terenie szkoły: „Pomóż 

dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, zbiórka 

plastikowych nakrętek, zbiórka zużytych baterii, zbiórka 

makulatury, ogólnopolska kampania społeczna „Idą święta, nie 

o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”, szkolny kiermasz 

bożonarodzeniowy, kiermasz książek 

f) Uczestniczenie w wyjazdach poza teren szkoły: wyjazd na 

zajęcia z robotyki i programowania do Puławskiego Parku 

Naukowo – Technologicznego oraz wyjazd do kina w Rykach 

na film animowany pt. „Niesamowity świat kotów”, 

g) Uczestniczenie w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

h) Rozwijanie czytelnictwa dzieci poprzez wypożyczanie książek 

z biblioteki szkolnej, 

i) Zachęcanie dzieci do uczęszczania na zajęcia dodatkowe 

organizowane na terenie szkoły: 

 

 

- 4 dzieci należy do szkolnego zespołu wokalno – tanecznego 
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„Koraliki”, 

- 4 dzieci uczęszcza na zajęcia Szkoły tańca i dobrych manier 

Wasilewski – Felska. 

Konkurs na najpiękniejszy lampion z dyni, Bożonarodzeniowy 

konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę 

świąteczną. Ilustracja do wiersza ks. Jana Twardowskiego, 

plastyczny konkurs logopedyczny „Szumi las, konkurs 

plastyczny „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

 

Klasa pierwsza 

Uczniowie klasy I brali udział we wszystkich uroczystościach 

szkolnych oraz udział w spotkaniu z policjantem, w spotkaniu 

ze Szkołą Tańca i Dobrych Manier, pokazie historycznym ,,Ku 

Niepodległej” w wykonaniu grupy artystycznej Rekonstrukcja, 

udział w obchodach Dnia Głośnego Czytania w klasach 

młodszych, w spotkaniu „Pieśni patriotyczne” oraz wykonanie 

portretu na tle flagi Polski z okazji 100 – lecia obchodów 

Niepodległości Polski.  

Przygotowali część artystyczną z okazji Ślubowania 

Pierwszoklasistów oraz Dnia Babci i Dziadka (wspólnie z 

dziećmi z oddziału przedszkolnego). Uczniowie brali udział w 

konkursie edukacyjnym z Gangiem Słodziaków.  

Celem konkursu było budowanie nawyku codziennego 

czytania wśród uczniów.  Polegało na codziennym głośnym 

czytaniu w domu (dowolnej książki) dokumentowane 

podpisem rodzica i nagradzane w szkole naklejką Słodziaka, 

umieszczaną w albumie ucznia „Czytaj 

codziennie” Konkurs polegał będzie również na narysowaniu 

własnej historii o dalszych 

przygodach Gangu Słodziaków i przedstawieniu jej w formie 

pracy plastycznej. Zdjęcia prac plastycznych oraz 

sprawozdanie z akcji zamieszczone zostało na stronie 

organizatorów konkursu.  

Uczniowie przystąpili do programu edukacyjnego „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”. W ramach programu zrealizowano 

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w szkole i 

na wycieczce”, w domu oraz w internecie. Uczestniczyli w 

wyjedzie do Parku Naukowo-Technologicznego na zajęcia z 

Legorobotyki oraz w wjeździe do kina „Renesans” w Rykach 

na projekcję filmu pt. „Sekretny świat kotów”. 

Prace siedmiu osób wzięły udział w Gminnym Konkursie 

„Anioły Bożego Narodzenia” – II miejsce w kategorii klas I-III  

oraz  wyróżnienie. Trzy uczennice wykonały ilustracje do 

Wierszy ks. Twardowskiego. Wszyscy uczniowie wykonali  

kartkę bożonarodzeniową na szkolny konkurs zorganizowany 

przez SU – jedna osoba zdobyła wyróżnienie. Sześcioro dzieci 

tańczy w zespole „Koraliki”. Osiem osób oszczędza w SKO. 

W ramach akcji „Góra grosza” uzbieraliśmy 113 zł 64gr. 

Zbieramy korki i baterie. 

Uczniowie uczestniczyli we wszystkich uroczystościach 

szkolnych: 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- ślubowanie klasy I, 

 

- Dzień Edukacji Narodowej, 

- Święto Niepodległości, 
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- Zabawa andrzejkowa, 

- spotkanie opłatkowe, przygotowanie wraz z klasą III  jasełek, 

występ w  kościele w Parafiance z okazji święta Trzech Króli, 

- udział w spotkaniu z policjantem, 

- udział w spotkaniu ze Szkołą Tańca i Dobrych Manier 

- udział w pokazie historycznym ,,Ku Niepodległej ”grupa 

artystyczna Rekonstrukcja, 

- udział w obchodach Dnia Głośnego Czytania w klasach 

młodszych, 

- udział w spotkaniu „Pieśni patriotyczne” oraz wykonanie 

portretu na tle flagi Polski z okazji  

100 – lecia obchodów Niepodległości Polski, 

 

2. Uroczystości klasowe: 

- Dzień Chłopaka, 

- mikołajki, 

- dzielenie się opłatkiem, 

- imieniny i urodziny uczniów, 

3. Wyjazdy i wycieczki: 

- piesza wycieczka do lasu w Wilczance, 

- Wyjazd do Parku Naukowo - Technologicznego w Puławach, 

- wyjazd do kina w Rykach na film ,, Sekretny świat kotów - 

komedia z pazurkiem”, 

4. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w 

szkole: 

- Góra Grosza, ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „zbiórka 

plastikowych korków, „zbiórka zużytych baterii” 

5. Konkursy i udział w akcjach: 

- udział w konkursie logopedycznym ,,Szumi las”, 

- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez SP w 

Osinach – ilustracja do wybranego wiersza Ks. Jana 

Twardowskiego, 

- wykonanie plakatu grupowego w ramach akcji ,,5 porcji 

zdrowia w szkole”, 

- wykonanie przez uczniów z klasy komiksów ,,Dalsze 

przygody Słodziaków”, 

- udział w szkolnym konkursie na kartki świąteczne – 5 ucz.  - 

III miejsce 

- udział w konkursie : Lampiony dyniowe”-  2 ucz. 

- udział w Gminnym Konkursie Plastycznym na pracę 

przestrzenną ,,Anioły Bożego Narodzenia” 

Wycieczki do Parku Technologicznego. udział wybranych 

uczniów w uroczystościach szkolnych, udział klasy w 

programie „Bieg po zdrowie”, „Autorytety”. 

Uroczystości, przedsięwzięcia, wycieczki organizowane 

przez klasę: 

 Wyjazd do kina w Puławach  na film „Dywizjon 303”, 

 Wyjazd na zajęcia z robotyki w Puławskim Parku 

Technologicznym 

 Przedstawienie w kościele parafialnym z okazji Dnia 

Papieskiego 

 

 

 Pozaszkolnych:. W konkursie gminnym  plastycznym „ Anioły 

bożonarodzeniowe jedna uczennica zajęła I miejsce, w 
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Gminnym konkursie wiedzy o i Adamie Mickiewiczu jedna 

uczennica zajęła I miejsce. 

 Drużyna dziewcząt zakwalifikowała się do zawodów 

powiatowych w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt klas 

IV-VI. 

 Uczniowie klasy VI brały  udział w biegach terenowych na 

szczeblu powiatowym. 

 

W lutym nauczycielka bibliotekarka włączyła się do 

organizacji przez nauczycielkę języka polskiego, konkursu 

frazeologicznego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego (udostępnienie uczestnikom literatury, wykonanie 

dyplomów, udział w pracach komisji konkursowej). 

W pierwszym dniu wiosny uczniowie klasy drugiej oraz 

trzeciej przedstawili społeczności szkolnej przygotowaną pod 

kierunkiem bibliotekarki inscenizację opowiadania 

„Czarodziejskie słowo”. Przedstawienie stanowiło 

wprowadzenie do ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski 

Tygodnia Grzeczności. 

W kwietniu uczniowie klas I – III mieli okazję wziąć udział w 

konkursie czytelniczym zatytułowanym: „Znamy baśnie Hansa 

Christiana Andersena”. Przystąpiło do niego jedenaścioro 

dzieci. Nauczycielka bibliotekarka zapewniła zwycięzcom 

dyplomy i nagrody. 

8 maja 2018 roku  obchodziliśmy 172-gą rocznicę urodzin 

Patrona Szkoły, Henryka Sienkiewicza. Nauczycielka  

bibliotekarka przygotował: program obchodów Dnia Patrona, 

„Konkurs pięknego czytania baśni Henryka Sienkiewicza” dla 

klas I – III   (18 uczestników), przedstawienie: „ Z 

Sienkiewiczem przez karty powieści” z udziałem piętnastu 

uczniów z klas IV – VII, dyplomy dla zwycięzców 

we wszystkich konkursach (3) i zawodach sportowych (8) oraz 

nagrody książkowe w pierwszym z wymienionych 

konkursów.. 

8 czerwca przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele wzięli 

udział w ogólnopolskiej akcji: „Jak nie czytam jak czytam”. 

Pięcioro uczniów przebrało się za bohatera ulubionej książki. 

Tego dnia uczniom, którzy w ciągu roku wypożyczyli 

najwięcej książek wręczone zostały nagrody. 

Przedstawienie: „ Z Sienkiewiczem przez karty powieści” 

było jeszcze dwukrotnie wystawione: pierwszy raz 11 czerwca 

w szkole podstawowej w Baranowie  na zaproszenie dyrektora 

w/w szkoły, drugi – 20 czerwca,  na uroczystości wręczenia 

stypendiów Wójta Gminy  Żyrzyn uczniom, którzy osiągnęli 

najwyższe wyniki w nauce i w sporcie.  

Od połowy września 2017 roku nauczycielka bibliotekarka 

rozpoczęła akcję: „Czytanie na dywanie”. Jej celem było 

rozwijanie wśród uczniów klas młodszych umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, rozbudzanie potrzeby czytania, 

rozwijanie wyobraźni i popularyzowanie wartościowej 

literatury dziecięcej. Akcja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem uczniów klasy drugiej i trzeciej. Po dwóch 

miesiącach jej trwania uczniowie tej starszej klasy 

zaproponowali  modyfikację: oni sami będą czytać głośno 
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fragmenty wybranej lektury. 

W drugim półroczu odbyło się 13 godzinnych zajęć, 

dla których konkurencję stanowiły zajęcia świetlicowe na 

świeżym powietrzu, a w całym roku szkolnym 56. Wzięło w 

nich udział 298 osób. 

 

 W marcu 2018 roku rozpoczął się projekt EFS 

„Edukacja w gminie Żyrzyn” w ramach którego 

prowadzone są zajęcia rozwijające i wyrównujące z 

przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w 

małych grupach klasowych oraz zajęcia informatyczne 

i dziennikarskie. Oprócz w/w zajęć organizowana jest 

pomoc logopedyczna oraz działa jednodniowa 

świetlica terapeutyczna dla uczniów naszej szkoły. 

Wszystkie te zajęcia prowadzone sa przez nauczycieli 

naszej szkoły. W roku szkolnym organizowany były 

imprezy lokalne w postaci  festynu „rodzinna majówka 

w Skrudkach” oraz 1 czerwca szkolny dzień dziecka. 

Wszystkie takiego typu imprezy cieszyły się wielkim 

powodzeniem wśród dzieci jak i ich rodziców. W 

miarę możliwości finansowych szkoły odmalowujemy 

sale lekcyjne oraz elementy infrastruktury szkolnej( 

ławki na boiskach, lampy oświetleniowe oraz furtki 

szkolne).Z projektu unijnego dostosowane zostały trzy 

pracownie chemiczna, biologiczną i geograficzną oraz 

nową pracownię komputerową wyposażoną w 

nowoczesne laptopy oraz projektory multimedialne 

oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W okresie 

przerw w nauce planujemy dokonywać ciągłej 

modernizacji bazy w postaci wydzielenie stołówki 

szkolnej poprzez wybudowanie ścianki działowej w 

obecnej sali lekcyjnej na parterze szkoły oraz wybicie 

otworu drzwiowego w celu ułatwienia spożywania 

posiłków w trakcie lekcji. Wyposażyć szkołę w szafki 

dla każdego ucznia tak aby móc zostawiać w szkole 

większość podręczników. 

 „SZACHY W SZKOLE” 

            W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowane 

były zajęcia szachowe w kl. I i w kl. II. Zajęcia 

szachowe odbywały się raz w tygodniu w  ramach 

zajęć obowiązkowych jako. Podczas zajęć dzieci 

poznawały podstawy i taktykę gry w szachy, a także 

były ukierunkowywane na własny sposób myślenia 

podczas samodzielnej gry. Obserwując dzieci przy 

pracy nauczyciel mógł stwierdzić, jakie trudności 

napotykają, które metody uczniowie łatwiej 

przyswajają i jakie umiejętności trzeba u nich 

rozwijać. 

 ZESPÓŁ WOKALNO – TANECZNY 

„KORALIKI” 

Do szkolnego zespołu należy 25 dzieci. Zajęcia odbywają się 

w wymiarze 1 godz. tygodniowo.  

 

Szkoła Podstawowa                           

im. A. Mickiewicza w Żyrzynie: 
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W szkole  działały: 

1) Rada Rodziców, 

2) Samorząd Uczniowski kl. VI – VIII i III klasy 

Gimnazjum 

3) Mały Samorząd Uczniowski kl. I – III, 

4) Chór szkolny, 

5) Klub Taneczny AWANS DANCE, 

6) Zespół folklorystyczny ŻYRZYNIACZEK CI JA, 

7) Szkolne Koło Oszczędnościowe, 

8) Szkolne Koło Wolontariatu, 

9) Koło dziennikarskie redagujące gazetkę szkolną 

KROPKA, 

10) Koło Przyjaciół Biblioteki. 

11) SKS 

12) PCK  

W ramach zadań statutowych Szkoła podjęła następujące 

działania, zorganizowała następujące uroczystości: 

1) Dzień Chłopaka, 

2) Dzień Nauczyciela, 

3) Święto Odzyskania Niepodległości, 

4) Apel z okazji Dnia Patrona oraz uroczyste ślubowanie 

uczniów klas I, 

5) Mikołajki, 

6) Andrzejki, 

7) Wspólne Kolędowanie, 

8) Jasełka, 

9) Dzień Babci i Dziadka  

10) Obrzędy wielkanocne 

11) Konstytucja 3 – maja 

12) Dzień Matki 

13) Dzień Dziecka (rozgrywki sportowe z udziałem 

rodziców) 

14) Gala zasłużonych 

 

Imprezy środowiskowe organizowane na terenie szkoły, 

gminy i powiatu: 

1) Osłonięci Tablicy Tajnego Nauczania  

2) Gminna uroczystości 100- lecia Odzyskania 

Niepodległości  

3) Występ uczniów z zespoły Żyrzyniaczek CI Ja- z 

okazji jubileuszu 50- lecia małżeństwa  

4) Jasełka – montaż słowno – muzyczny przedstawiony w 

Kościele Parafialnym w Żyrzynie – zasięg gminny, 

5) Uroczystość otwarcia hali sportowej. 

6) Projekt w przedszkolu Kraina która się w sercu 

zaczyna” 

 

 

 

 

Współpracowała z instytucjami wspomagającymi pracę 

szkoły: 
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1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach -  

2) Pielęgniarka szkolna – sytuacja życiowa rodzin, 

sytuacja zdrowotna i szkolna uczniów; 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie 

 pomoc dla uczniów w formie opłacenia obiadów,  

 wymiana informacji o uczniach zaniedbanych 

środowiskowo, kontakty z pracownikami socjalnymi w 

sprawie sytuacji uczniów z rodzin mających problemy 

finansowe, z rodzin niewydolnych wychowawczo, 

 współpraca z asystentem rodzin), 

 praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przemocy w 

rodzinie, udział w zebraniach zespołu oraz spotkaniach 

grup roboczych  

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach – 

kontakty z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

w sprawach uczniów, opracowywanie opinii, wizyty w 

szkole koordynatorów i wspólne rozmowy z uczniami; 

udział w zebraniach mających na celu ocenę sytuacji 

dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; 

5) Sąd Rejonowy w Puławach III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich  - kontakty telefoniczne z kuratorami – 

zawodowym i społecznym; wizyty w szkole kuratora, 

wspólne rozmowy z uczniami omawianie sytuacji 

rodzinnej, szkolnej uczniów, opracowanie wniosków z 

prośbą o wgląd w sytuację rodzinną uczniów - J. 

6) Policja - Komenda Powiatowa Policji w Puławach – 

organizacja spotkania dla uczniów klas VII i VIII - 

zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczny 

Internet, bezpieczne ferie; dwa spotkania z uczniami 

używającymi i sprzedającymi e-papierosy; Komisariat 

Policji w Kurowie – poinformowanie o problemie 

związanym z e-papierosami i prośba o podjęcie 

działań; 

7) Urząd Gminy w Żyrzynie – dofinansowanie działań z 

zakresu profilaktyki uzależnień (realizacja działań 

profilaktycznych w odpowiedzi na oferty Wójta 

Gminy); 

8) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Puławach (oświata zdrowotna i promocja zdrowia) – 

współpraca w realizacji programu „Trzymaj formę”, 

we współpracy z p.E.Bzgłoszenie ucznia klasy IIIa do 

udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o 

zdrowym odżywianiu); zorganizowanie warsztatów dla 

uczniów klas VIII oraz klas gimnazjalnych przez 

pracownika PSS-E z wykorzystaniem alkogogli i 

narkogogli; 

9) Zespół Szkół nr 1 w Puławach – udział uczennicy 

klasy IIIagim. w VII edycji Wojewódzkiego  Konkursu 

Antytytoniowego "Nikotynie NIE!"; 

10) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie 

(Mobilne Centrum Informacji Zawodowej) - 

organizacja warsztatów prowadzonych przez doradców 

zawodowych w klasach III gim. oraz w klasach VIII,  

11) Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR – 
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współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla uczniów 

klas VII i VIII oraz ich rodziców 

 

W zakresie propagowania czytelnictwa, rozwijano 

zainteresowań oraz poszerzania wiedzy uczniów: 

   zorganizowano konkursy szkolne: 

-  konkurs wiedzy „Cudowna i zabawna kraina Juliana 

Tuwima?” – 01.10.18, 

-  konkurs wiedzy „W magicznym świecie wierszy Jana 

Brzechwy” – 08.10.18, 

-  konkurs biblioteczny „Baśniowy angielski”- 16.10.18, 

-  rozgrywki w grę logiczną „Pentago” – 22.10.18, 

- konkurs plastyczny „Ilustracja do pierwszej książki 

wypożyczonej z biblioteki szkolnej”-18.12.18, 

- konkurs biblioteczny „Kubuś Puchatek i przyjaciele” – 

18.01.19; 

 przeprowadzono w szkole akcję Narodowego Czytania 

„Przedwiośnia” Stefana  Żeromskiego. Uczniowie klas V-

VIII i III gimnazjum wraz z wychowawcami zebrali się w 

sali gimnastycznej. Fragmenty dzieła czytali dyrektorzy 

naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Akcja 

została przygotowana  we współpracy z Gminną Biblioteką 

Publiczną Żyrzynie; 

 dnia 27 września obchodzono Ogólnopolski Dzień 

Głośnego Czytania - klasy młodsze spotkały się w 

świetlicy szkolnej i wspólnie czytały utwory o Polsce, aby 

uczcić jednocześnie 100 rocznicę odzyskania 

niepodległości; 

 uczestniczono w kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta 

dzieciom: przekazywano wychowawcom klas I-III 

kalendarium kampanii na poszczególne miesiące, 

organizowano głośne czytanie książek w bibliotece i 

świetlicy szkolnej: Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania, Czytanie na śniadanie, Światowy Dzień 

Pluszowego Misia, Światowy Dzień Postaci z Bajek, 

Dzień Kubusia Puchatka; pozyskano upominki 

(kalendarzyki, zakładki itp.) dla uczniów od fundacji „Cała 

Polska czyta dzieciom”; 

 w grudniu odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas 

pierwszych w poczet czytelników biblioteki. Kontynuacją 

tego wydarzenia było ogłoszenie konkursu plastycznego na 

ilustrację do pierwszej wypożyczonej książki z biblioteki 

szkolnej. Obecnie pierwszaki  znajdują się wśród 

najlepszych czytelników naszej szkoły; 

 przygotowano szereg gazetek tematycznych na tablicach w 

bibliotece i na korytarzu; 

 organizowano wystawki tematyczne książek związane z 

rocznicami literackimi i wydarzeniami w roku 2018 i 

2019; 

 prowadzono rozmowy z czytelnikami na temat ulubionych 

autorów i książek, rozwijano indywidualne 

zainteresowania uczniów oraz wyrabiano i pogłębiano 

nawyk czytania i uczenia się; 

 systematycznie co miesiąc przedstawiano stan czytelnictwa 

klas I-VIII w bibliotece,  
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na korytarzu, co w znacznym stopniu wpływało na 

poprawę aktywności czytelniczej uczniów, informacje 

przekazywano również wychowawcom klas; 

 opracowano i wdrożono projekt edukacyjny z okazji 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz 

innowację ,,Baśnie Andersena skarbnicą ponadczasowych 

wartości”; 

 kontynuowano akcję „Uwolnij swoje książki, dziel się z 

innymi radością czytania”- przynoszono książki i 

czasopisma, które przekazano innym do przeczytania; 

 na korytarzu przed biblioteką utworzono „Drzewo 

książkowe”. Jesienne liście  z tytułami książek polecanymi 

do przeczytania wykonali uczniowie należący do Koła 

Przyjaciół Biblioteki. W grudniu na drzewie pojawiły się 

śnieżynki z zimowymi utworami polecanymi na długie 

wieczory; 

 przygotowano dla rodziców referat o zaletach czytania 

książek przez dzieci, który został przedstawiony przez 

wychowawców na zebraniu w dniu 13.12.18;  

 realizowano na zajęciach dodatkowych program Koła 

Przyjaciół Biblioteki w skład którego wchodzą  uczniowie 

z klas IV i V. 

 konkurs wiedzy „Baśniowy świat Andersena”- z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - 02.04.19;-  

konkurs biblioteczny „Poszukiwacze zaginionych 

tytułów”- w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek - 

14.05.19; 

 konkurs literacki na rymowankę promującą  czytanie  

baśni H. Ch. Andersena”- ewaluacja innowacji 

pedagogicznej ,,Baśnie Andersena skarbnicą  

ponadczasowych wartości”, 

 V Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 

Szkół Podstawowych ,,Zwierzęta wokół nas” - ,, 

Kochajmy wszystkie zwierzęta od mrówek po wieloryby”. 

 W dniach 11-22 marca 2019 r. uczestniczono w  III 

Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady Małgorzaty 

Musierowicz, akcji organizowanej przez wydawnictwo 

Akapit Press. Spotkania odbywały się w bibliotece 

szkolnej. Wzięli w nich udział uczniowie należący do Koła 

Przyjaciół Biblioteki oraz uczniowie z klasy 2a i 3a. 

Nauczyciel bibliotekarz oraz chętni uczniowie czytali 

swoim kolegom fragmenty książek „Małomówny i 

rodzina” i „Ciotka Zgryzotka”. Uczestnicy akcji 

rozwiązywali krzyżówki dla Rzodkiewek, wykonali 

również prace plastyczne mające zachęcić do czytania 

książek Małgorzaty Musierowicz. Na pamiątkę wydarzenia 

wszyscy otrzymali zakładki, prezent od wydawnictwa. 

 Dnia 21 marca obchodzono Światowy Dzień Poezji - w 

bibliotece, na wszystkich przerwach został zorganizowany 

Maraton czytelniczy wierszy dla dzieci. Tytuły 

przeczytanych utworów zostały umieszczone przez 

czytających na wspólnym  plakacie 

 

 Uczestniczono w kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta 

dzieciom: przekazywano wychowawcom klas I-III 
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kalendarium kampanii na poszczególne miesiące, 

organizowano głośne czytanie książek w bibliotece i 

świetlicy szkolnej 

 Szkoła wzięła udział w III edycji ogólnopolskiej akcji 

Kwietniowi Antypiraci.  W tym roku działania przebiegały  

pod hasłem: Antypiraci dbają o wizerunek,  a ich celem 

było pokazanie, jak ważny jest szacunek do własności 

intelektualnej oraz respektowanie praw autorów i 

twórców.Podczas spotkań w bibliotece i świetlicy 

szkolnej uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze 

zasady działania praw autorskich oraz poznali sposoby 

dbania o swój wizerunek w sieci.  Obejrzeli prezentację, 

opracowali Kodeks Antypirata oraz wykonali plakaty - Nie 

jestem piratem! Dbam o swój wizerunek. 

 

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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XI. Sukcesy wychowanków. 

Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym okresem w którym uczniowie szkół naszej gminy 

osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło 

w organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych. 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum rozwijali przy pomocy nauczycieli swoje 

zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację na różnego rodzaju i różnej 

rangi konkursach oraz przeglądach. Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

szkół był sport dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. 

Również wychowankowie Przedszkola mogą pochwalić się swoimi pierwszymi sukcesami. 

Sukcesy dzieci zawsze cieszą i warto o nich mówić. Zestawienie największych sukcesów 

uczniów poszczególnych szkół oraz wychowanków przedszkola w roku poprzednim 

przedstawiały się następująco: 

 Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie 

Osiągnięcia oraz udział w konkursach, przeglądach i festiwalach : 

1.Ogólnopolskie konkursy plastyczne:  

o „Znane i nieznane zabytki Paryża” 

o „Polska mój dom- widziana oczami przedszkolaka”  

o „Nasz przyjaciel Mikołaj” 

o „Najpiękniejsza Bożonarodzeniowa  kartka świąteczna ” 

o ”Maska karnawałowa”  

o „Pani Wiosna”  

o „Za co lubimy wiosnę”  

o „To ciekawy zawód”  

o „Zabytki w naszym regionie”  

o „Podróże po Polsce”  

o „Na wiosennej łące  

o „Portret Pani Wiosny”  

o „Unia Europejska w oczach dziecka”  

2. Wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny: 

o „Piękna nasza Polska cała” – 55 dzieci wzięło udział; 

3. Konkurs fotograficzny dla rodziców i dzieci „To wszystko Polska”- 17 osób zechciało 

wziąć udział w konkursie 

4. XIV Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej „ Żeby Polska byłą Polską” – turniej 

pieśni narodowych – grupa „Zajączki” (II miejsce), grupa „Sówki” (III miejsce) 

5. XIV Przegląd Poezji i Pieśni Niepodległościowej „ Żeby Polska byłą Polską” – turniej 

recytatorski 

6. „Witaj Wiosno”- przegląd recytatorski MDK w Puławach  

7. „Witaj majowa jutrzenko”- konkurs recytatorski  

8. Konkurs literacko – plastyczny dla dzieci 5-6-letnich i ich rodziców „Przedszkole – drugi 

dom”- wpłynęły 34 prace 
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 Szkoła Podstawowa w Osinach: 
 Osiągnięcia Sportowe oraz w konkursach przedmiotowych. 

1. Konkurs przedmiotowy organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty z języka 

niemieckiego: - Uczennica kl. VI została Finalistką konkursu, uzyskując w ostatnim  - 

trzecim etapie wojewódzkim – 85 %  

2. XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Puławach-  konkurs  na ,,Bożonarodzeniową 

Szopkę Przestrzenną’’ – w kategorii: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI– 

dyplom laureata i wyróżnienie, w kategorii: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII 

– kl. VIII. – dyplom laureata i wyróżnienie. ( 31.01.2019r.) 

3. Gminny Konkurs Matematyczny ,,Liga Zadaniowa’’ I etap uczeń.– kl.VI. –  

I miejsce, uczeń.– kl.VI – I miejsce, uczeń – kl.VI. - III miejsce. (11.12.2018r) 

4. Gminny Konkurs Plastyczny ,,Ilustracje do Wierszy Ks. Jana Twardowskiego  

w kategorii klas I-III- uczeń – kl. II – dyplom laureata. (31.01.2019r.) 

5. Konkurs na,, Ozdobę Choinkową 2018’’ organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury 

w Puławach – uczennica  – kl. IV. – I miejsce,  uczeń – kl. IV. – wyróżnienie. 

(13.12.2018r.) 

6. Gminny konkurs Plastyczny ,,Anioły Bożego Narodzenia’’ pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Żyrzyn – uczennica – kl. II. – III nagroda, uczennica – kl. VIII – III 

nagroda. (18.12.2018r.) 

7. 31.01.2019r.Gminny Konkurs Plastyczny ,, Ilustracje do wierszy Ks. Jana 

Twardowskiego’’ – laureaci: uczniowie kl. 0 - VII, wyróżnienia: uczniowie kl. I - VI 

8. 02.2019r. X Zimowy Turniej Szachowy w Osinach – uczeń – kl.VI. – I miejsce w 

kategorii uczniów Szkoły Podstawowej w Osinach. 

9. 25.03.2019r.  Indywidualne Biegi Przełajowe na szczeblu powiatowym – uczennica – kl. 

VII- III miejsce. 

10. 7.05.2019r. III Etap Gminnego Konkursu Matematycznego ,,Liga Zadaniowa’’ – 

uczennica – kl.VI- III miejsce. 

11. 10.05.2019r. Gminny Konkurs Matematyczny ,,Liga Zadaniowa’’- uczeń – III miejsce w 

roku szkolnym 2018/2019. 

12. 10.06.2019r. XVII edycja akcji ,,Drzewko za butelkę’’- kl.VI zajęła I miejsce, kl. IV. – II 

miejsce, i kl. V- III miejsce. 

13. 13.12.06.2019r. V Gminny Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Szkół 

Podstawowych  ,,Wszystkie zwierzęta kochamy i szacunek do nich mamy’’- laureaci: 

uczniowie kl 0 - IV, wyróżnienia: uczniowie kl 0 - II. 

14. 12.06.2019r. Turniej Szachowy w Osiedlowym Domu Kultury w Puławach – uczeń – 

kl.VI – I miejsce. 

15. 12.06.2019r. Konkurs Ortograficzny z j. angielskiego w Szkole Podstawowej w 

Żyrzynie- uczennica- kl. V. - wyróżnienie 

16. 17.06.2019r. Stypendia naukowe w II semestrze r.szk.2018/2019- średnia ocen powyżej 

5,1 – uczniowie – kl. IV oraz uczennica – kl.VI. 

17. 10.10.2018r. - Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego w Grach Pojedynczych: 

dziewcząt do lat 13 uczennice zajęły: uczennica  – kl. VII.– I miejsce, uczennica  – kl.VI. 

– II miejsce, uczennica – kl. VII. – IV miejsce, uczennica – kl. VII. – V miejsce, 

chłopców do lat 13 uczeń: uczeń – kl.VI. – II miejsce 

18.  6.11.2018r. – Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Grach Pojedynczych – uczeń – kl. 

VIII. – I miejsce. 

19. .8.11.2018r. – Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego w Grach Pojedynczych – uczeń 

– kl. VIII. – V miejsce. 

20. 14.11.2018r. –XXIX Ogólnopolskie Uliczne Biegi Niepodległości – w kategorii 2007-

2006 – uczennica – kl. VII. – III miejsce, uczennica – kl. VII. – IV miejsce 
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21.  15.12.2018r. Turniej szachowy z cyklu Grand Prix Puław w kategorii juniorów – uczeń – 

kl.VI – III miejsce 

22. 08.01.2019r. i 09.01.2019r. - Mistrzostwa Gminy Żyrzyn w Drużynowym Tenisie 

Stołowym – uczniowie – kl.VI. – II miejsce, uczniowie – kl. VII- II miejsce, uczniowie – 

kl. VIII. – II miejsce, uczennica –kl.VI i uczennica – kl. VII – III miejsce, uczennica- kl. 

VIII. uczennica Kl.- kl. VII. – III miejsce. 

23.  14.01.2019r. – Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego w Grach Drużynowych 

Dziewcząt – uczennice – kl. VII, uczennica – kl.VI. – I miejsce. 

24.  16.01.2019r. – Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego w Grach       Drużynowych 

Chłopców – uczniowie – kl.VI. oraz uczeń – kl. VII. – II miejsce. 

25.  24.01.2019r. – Mistrzostwa Powiatu Puławskiego 2019 w Drużynowym Tenisie 

Stołowym Dziewcząt- uczennice – kl. VII, uczennica – kl.VI.. – kl.VI. – III miejsce. 

 Szkoła Podstawowa w Skrudkach: 

 Osiągnięcia Sportowe oraz w konkursach przedmiotowych 

 

1. Uczniowie z klasy IV zajęli I miejsce w powiatowych zawodach w trójboju 

lekkoatletycznym oraz zajęli III miejsce w rejonowych zawodach w trójboju 

lekkoatletycznym.  

2. W zawodach sportowych – Gminnej piłce plażowej wzięło udział sześcioro uczniów, 

Uczniowie zajęli w tych zawodach II miejsce w Gminie Żyrzyn. Uczniowie  aktywnie 

włączyli się w przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także szkolnych 

obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sześcioro uczniów 

wzięło udział w szkolnym konkursie na najładniejszy śpiewnik niepodległościowy. Prace 

dwojga z nich zostały nagrodzone ( II  miejsce, III miejsce).  

3. W Gminnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza w kategorii 

klas VII-VIII i III Gimnazjum Uczennice klasy VII zajęły pierwsze miejsce, drugie oraz 

trzecie. 

4. Uczennica klasy VII brała udział w gminnych zawodach sportowych w tenisie stołowym  

i zajęła 2. miejsce, w indywidualnych międzygminnych zawodach sportowych w tenisie 

stołowym zajęła 3. Miejsce. Uczniowie naszej szkoły jak co roku brali udział w turnieju 

piłkarskim o Puchar Tymbarku. 

5. Uczennice brały udział w gminnych drużynowych zawodach w tenisie stołowym w  

Żyrzynie. Drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce w tych zawodach. 

6. Uczniowie brali udział w konkursie historycznym „Warto być Polakiem” organizowanym 

przez redakcję Kuriera Lubelskiego. 

7. Uczennica wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie „Popisz się talentem” 

8. Uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji ks. Jana 

Twardowskiego w Osinach. Jeden uczeń zajął I miejsce. 

9. Uczeń naszej szkoły został „Finalistą Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o 

Prawie dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” 

10.  „III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt” klas 

VII i VIII i III gimnazjum. 
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 Szkoła Podstawowa w Żyrzynie:  
 Laureaci konkursów: 

1. Uczeń (klasa I b) - wyróżnienie w 38 Małym Konkursie recytatorskim (etap powiatowy) 

2. Uczeń (klasa II a) - wyróżnienie w 38 Małym Konkursie recytatorskim (etap powiatowy) 

3. Uczeń (klasa II b)  - wyróżnienie w kwalifikacjach wstępnych 24 Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki "Wygraj sukces". 

4. Uczeń (klasa II b) została laureatem Gminnego Konkursu Ortograficznego o tytuł 

”Mistrza Ortografii Gminy Żyrzyn 2019.”  

5. Klasa II b zajęła 1 miejsce biorąc udział w akcji “Drzewko za butelkę” i po raz drugi 

otrzymała talon o wartości 1000 zł oraz liczne nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów 

– zbieraczy. 100% uczniów z tej klasy brało udział w tegorocznej akcji. 

6. Uczeń - II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym ”Mistrz Ortografii Gminy 

Żyrzyn” II nagroda Jagoda Kędziora w Ogólnopolskim XXIV Festiwalu Kolęd- Konkurs 

Bożonarodzeniowy Szopek Przestrzennych                            

7. Uczennica- Laureatka XV Puławskiego Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i 

Pieśni Niepodległościowych „Witaj Majowa Jutrzenko”, III miejsce w Gminnym 

Konkursie Ortograficznym ”Mistrz Ortografii Gminy Żyrzyn”, Wyróżnienie w Gminnym 

Konkursie Recytatorskim Twórczości  ks. J. Twardowskiego, II miejsce w  

Międzyszkolnym Konkurs z Języka Angielskiego ”English Spelling Test” kategoria- 

klasy młodsze 

8. K B-I miejsce w  Międzyszkolnym Konkursie  z Języka Angielskiego ”English Spelling 

Test” kategoria- klasy młodsze 

 
szkolne, międzyszkolne, międzygminne 

 Opis osiągnięć Data 

1 Wyróżnienie w szkolnym konkursie 

plastycznym „Barwy jesieni” 

26.10.2018r. 

2 Wyróżnienie w szkolnym konkursie 

plastycznym „Barwy jesieni” 

26.10.2018r. 

3 Wyróżnienie w szkolnym konkursie 

plastycznym „Barwy jesieni” 

26.10.2018r. 

4 Wyróżnienie w szkolnym konkursie 

plastycznym „Barwy jesieni” 

26.10.2018r. 

5  Szkolny konkurs na „Najpiękniejszą 

ozdobę choinkową” 

XII  2018r. 

6 Szkolny konkurs na najpiękniejsza 

kartkę świąteczną z życzeniami w j. 

angielskim 

XII  2018 

7 Nagroda w szkolnym  konkursie  na 

„Najpiękniejszą ozdobę choinkową” 

XII  2018r. 

8 Nagroda w szkolnym  konkursie  na 

„Najpiękniejszą ozdobę choinkową” 

XII  2018r. 

9 Nagroda w gminnym konkursie 

plastycznym „Anioły 

bożonarodzeniowe” 

XII  2018r. 

10 Szkolny konkurs  plastyczny „Barwy 

jesieni” 

26.10.2018r. 

11 Nagroda w szkolnym  konkursie  na 

„Najpiękniejszą ozdobę choinkową 

27.01.2019 
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12 Szkolny konkurs na najpiękniejsza 

kartkę świąteczną z życzeniami w j. 

angielskim 

XII 2018 

13 Szkolny konkurs plastyczny 

organizowany przez bibliotekę 

szkolną „Ilustracja do pierwszej 

książki wypożyczonej z biblioteki 

szkolnej” 

XII  2018r 

14 Szkolny konkurs plastyczny 

organizowany przez bibliotekę 

szkolną „Ilustracja do pierwszej 

książki wypożyczonej z biblioteki 

szkolnej 

XII 2018r. 

 

15 Nagroda w szkolnym  konkursie  na 

„Najpiękniejszą ozdobę choinkową 

XII 2018r 

 

16 Mistrzostwa szkoły w 

indywidualnym tenisie stołowym 

XII  2018r. 

 

17 Mistrzostwa gminy w 

indywidualnym tenisie stołowym 

 

XII 2018r. 

 

18 Mistrzostwa gminy w drużynowym  

tenisie stołowym 

 

XI  2018r. 

 

19 II miejsce w Gminnym konkursie  

„Życie i twórczość Adama 

Mickiewicza 

I 2019r 

20 I miejsce w szkolnym konkursie 

ortograficznym o tytuł „Znawcy 

Ortografii Szkoły Podstawowej w 

Żyrzynie w roku szkolnym 

2018/2019” 

19 XI 2018r 

21 I miejsce w Gminnym Konkursie 

Matematycznym,, Liga Zadaniowa 

21 XI 2018r 

21 Wyróżnienie w Gminnym Konkursie 

Matematycznym,, Liga Zadaniowa 

27 XI 2018r 

23 Konkurs plastyczny na ,, Logo 

Szkolnej Kasy Oszczędności” 

31.X 2018r.  

 

24 Mistrzostwa szkolne w 

indywidualnym tenisie stołowym 

 

XI.2018 

 

25 Mistrzostwa gminy w drużynowym  

tenisie stołowym 

I.2019 

 

26 Mistrzostwa międzygminne w 

drużynowym  tenisie stołowym 

I.2019 

 

27 Szkolny konkurs na najpiękniejszą 

kartkę bożonarodzeniową w języku 

angielskim 

4.01.2019 

 

28 Szkolny konkurs wiedzy o 

uzależnieniach 

21.012019 

 

29 Kuratoryjny konkurs przedmiotowy 

z geografii-etap szkolny 

 

10.2018r 
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30 Kuratoryjny konkurs przedmiotowy 

z geografii-etap okręgowy 

21.11.2018r 

 

31 Kuratoryjny konkurs przedmiotowy 

z biologii – etap szkolny 

15.11. 2018r 

32 Ogólnopolska Olimpiada promująca 

zdrowy styl życia-etap szkolny 

10.XII.2018r 

33 Szkolny Konkurs Wiedzy o AIDS  

34 

 

Konkurs  gminny ,,Anioły Bożego 

Narodzenia 

.XII 2018r 

35 Ojczyzna sercem widziana” –  

szkolny konkurs literacki    

 

36 Mistrzostwa szkolne w tenisie 

stołowym 

 

37. IV Turniej Wiedzy o Janie Pawle II 11.10.2018r. 

 

Osiągnięcia powiatowe 

 Opis osiągnięć Data 

1 Laureatka XIV Przeglądu Poezji i 

Pieśni Niepodległościowej „Żeby 

Polska była Polską” 

23.10.2018r. 

2 Wyróżnienie w „ Jesiennym 

Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim” - Puławy 

08.11.2018r. 

3 Wyróżnienie w XIV Przeglądzie 

Poezji i Pieśni Niepodległościowej 

„Żeby Polska była Polską” 

23.10.2018r. 

4 Wyróżnienie w XIV Przeglądzie 

Poezji i Pieśni Niepodległościowej 

„Żeby Polska była Polską” 

23.10.2018r. 

 

Osiągnięcia rejonowe 

 Opis osiągnięć Data 

1 III nagroda w konkursie plastycznym 

„Promieniowanie Ojcostwa” – 

Puławy 

 

2 Język polski –II etap konkurs 

polonistyczny  

15XI 2018 

3 Geografia - II etap konkurs 29XI 2018 

4 Język angielski –II etap 16XI 2018 

 

Osiągnięcia wojewódzkie 

 Opis osiągnięć Data 

1 Wyróżnienie w II Wojewódzkim 

Konkursie Recytatorskim w 

Garbowie „Bronisław Pietrak – 

chłopski piewca Lubelszczyzny”. 

30.11.2018 r. 

2 I miejsce w kategorii ulotka w 

Wojewódzkim Konkursie 

Antytytoniowym „Nikotynie NIE” 

organizowanym przez Zespół Szkół 

nr 1 w Puławach 

15.11.2018 
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Osiągnięcia ogólnopolskie 

 Opis osiągnięć Data 

1 II Nagroda XXIV Ogólnopolski 

Festiwal Kolęd Puławy 2019 

27.01.2019 

 

Osiągnięcia szkolne, międzyszkolne, międzygminne II okres 2018/19 

 Opis osiągnięć Data 

1 I miejsce w międzygminnych 

zawodach w siatkową piłkę plażowa 

dziewcząt 

22.05.2019 

2 II  miejsce w międzygminnych 

zawodach w siatkową piłkę plażowa 

dziewcząt 

22.05.2019 

3 I miejsce w międzygminnych 

zawodach w siatkową piłkę plażowa 

chłopców 

22.05.2019 

4 III miejsce w międzygminnym 

turnieju w mini piłkę nożną 

chłopców 

13.05.2019 

5 I  miejsce w Międzyszkolnym 

Konkursie Piosenki Niemieckiej 

„Liebeist… .” 

08.03.2019 

6 Szkolny konkurs wiedzy dla uczniów 

klas IV o „Bezpiecznym internecie” 

I miejsce ex aequo    

29.03.2019 

7 Szkolny konkurs wiedzy dla uczniów 

klas IV o „Bezpiecznym internecie”  

II miejsce   

29.03.2019 

8 Szkolny konkurs wiedzy dla uczniów 

klas IV o „Bezpiecznym internecie”  

III miejsce  ex aequo 

29.03.2019 

9 Nagroda dla w Szkolnym konkursie 

na rymowankę do baśni H. Ch. 

Andersena zorganizowanym przez 

bibliotekę i świetlicę szkolną. 

11.06.2019 

10 Międzyszkolny konkurs 

geograficzny „Kocham swoją 

miejscowość” – reklama gminy lub 

miejscowości 

30.05.19r 

11 Szkolny konkurs „Moja mała 

Ojczyzna 

24.05 2019 

12. Międzyszkolny konkurs English 

Spelling Test” 

5. 06. 2019 
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Osiągnięcia powiatowe 

 Opis osiągnięć Data 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

I,II,III miejsce w konkursie wiedzy 

„Jestem świadomy-jestem 

bezpieczny” (profilaktyka 

uzależnień) 

 

I miejsce w konkursie plastycznym 

„Jestem świadomy-jestem 

bezpieczny” (profilaktyka 

uzależnień) 

 

I miejsce w mistrzostwach powiatu 

w plażowej piłce siatkowej 

I miejsce w mistrzostwach powiatu 

w rzucie oszczepem 

 

I miejsce w mistrzostwach powiatu 

w rzucie oszczepem 

 

II miejsce w mistrzostwach powiatu 

w skoku w dal 

 

28.03.2019 

 

 

 

 

 

4.04.2019 

 

 

 

23.05.2019 

 

 

03.06.2019 

 

 

03.06.2019r. 

 

 

03.06.2019r. 

 

Osiągnięcia rejonowe  

 Opis osiągnięć Data 

1 Turniej maszyn wiatrowych – 

eliminacje regionalne w Końskich, 

awans do ogólnopolskiego finału w 

Pruszkowie 

 

2 II miejsce w mistrzostwach 

rejonowych w plażową piłkę 

siatkową 

31.05.2019r. 

3 I miejsce w mistrzostwach rejonu w 

rzucie oszczepem 

10.06.2019r. 

4.  I miejsce w skoku w dal 10.06.2019r. 

5. I miejsce w rzucie oszczepem 10.06.2019r. 

 

Osiągnięcia wojewódzkie  

 Opis osiągnięć Data 

1 Międzyszkolny konkurs 

geograficzny o zasięgu 

wojewódzkim „Wędrujemy po 

mapie świata” 

9.03.2019 
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Osiągnięcia ogólnopolskie  

 Opis osiągnięć Data 

1 Olimpus biologia Marzec 2019 

2 Olimpus chemia Marzec 2019 

3. Nagroda w XIX Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym ANIOŁ 

2019 

3 marca 

2019r. 

4. XXIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd 

Puławy 2019 – konkurs na 

bożonarodzeniową szopkę 

przestrzenną 

 

24 lutego 

2019r. 

 

Osiągnięcia międzynarodowe  

 Opis osiągnięć Data 

1 The Big challenge Contest- miejsce 1 02.04.2019 

2 The Big challenge Contest- miejsce 2 02.04.2019 

3 The Big challenge Contest- miejsce 3 02.04.2019 

4 The Big challenge Contest-  miejsce 1 02.04.2019 

5 The Big challenge Contest- miejsce 2 02.04.2019 

6 

 

Wyróżnienie w Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym "Kangur 

2019". 

21 marca 

2019 r. 

7. The Big challenge Contest- miejsce 1 02.04.2019 

8. The Big challenge Contest- miejsce 2 02.04.2019 

 
 


