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Dane statystyczne i stan bazy lokalowej szkoły w roku szkolnym 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka mieści się w Kleszczowie przy ulicy
Szkolnej 4, w województwie łódzkim. Szkoła Podstawowa jest publiczną placówką
oświatową, realizującą misję służebną wobec uczniów, rodziców i środowiska, kierując się
w swoich działaniach korczakowskimi ideałami.

Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach: jeden wyremontowany został
w 1999 roku, a drugi został oddany do użytku w 1994 r.

Placówka posiada salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, salę zabaw,
bibliotekę, stołówkę z kuchnią, pracownie: językową, informatyczną, muzyczną, techniczną
i plasyczną. W skrzydle tzw. „starej szkoły”, znajduje się 7 sal lekcyjnych oraz jedno
pomieszczenie, z którego korzysta Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie. Na
parterze tzw. „nowej szkoły” są 4 sale, jedną z nich użytkuje przedszkole. Na pierwszym
piętrze jest 6 klas, na drugim 3. Ogółem w szkole 25 sal lekcyjnych. Klasy wyposażone są
w nowoczesny sprzęt multimedialny. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną,
gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną, zajęcia rewalidacyjne. Uczniowie, rodzice
i nauczyciele mogą liczyć na pomoc specjalistów: psychologa szkolnego, pedagoga,
logopedy, oligofrenopedagoga. Wszyscy nauczyciele stale doskonalą warsztat pracy
dydaktycznej i wychowawczej oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach wiedzowych oraz zawodach sportowych,
organizowanych przez placówki zewnętrzne, odnosząc liczne sukcesy.

Nasza szkoła otrzymała zaszczytny tytuł- „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”.
Zobowiązuje to do podejmowania licznych działań, mających na celu wszechstronne
rozwijanie talentów, zainteresowań i zdolności naszych wychowanków. Szkoła posiada
Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów.

Mając szeroki dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczyciele
wraz z uczniami mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie jej stosowania.

Zarówno względy lokalowe, jak również bogata oferta edukacyjna szkoły sprawiają, iż
jest ona atrakcyjną dla ucznia i rodzica

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w 19
oddziałach uczyło się 343 uczniów( 162 dziewczynki i 181 chłopców). Liczba nauczycieli
to 49 (pełnozatrudnionych – 37, niepełnozatrudnionych – 12).

 20 – nauczycieli dyplomowanych
 9 – nauczycieli mianowanych
 12 – nauczycieli kontraktowych

Liczba pracowników szkoły (administracja i obsługa) – 28. Ogółem wszystkich



pracowników - 77

Poziom nauczania

Dla każdej placówki oświatowej, również dla naszej, niezmiernie ważne są wyniki
edukacyjne jej podopiecznych. Dlatego nasza szkoła już od kilku lat bada efekty kształcenia,
przeprowadzając wewnętrzne i zewnętrzne testy diagnostyczne. Od ubiegłego roku szkolnego
sprawdziany organizowane są w każdej klasie, a otrzymywane wyniki są dogłębnie
analizowane i porównywane ze stopniami semestralnymi i końcowymi.

Każdy wychowawca klasy opracowuje analizę, będącą zestawieniem ocen zdobytych
przez uczniów z najważniejszych przedmiotów z wynikami testów diagnostycznych. Testy te
są przeprowadzane pod koniec I półrocza i pod koniec roku szkolnego. Dzięki uzyskanym
danym, przedstawianym na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, szkoła otrzymuje obraz
osiągnięć wszystkich klas: średni klasowy wynik ocen ze wszystkich wykładanych
przedmiotów/ edukacji, z pisanych testów, a także najwyższe, najniższe wyniki uczniów
i wnioski do dalszej pracy.

Przeprowadzana diagnoza umożliwia monitorowanie realizacji podstawy programowej
oraz stopnia przygotowania do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasistów. Badanie
efektów realizacji podstawy programowej jest okazją do wskazania tych grup umiejętności,
które nie zostały przyswojone w wystarczającym stopniu i powinny być nadal ćwiczone.

Wyniki diagnoz przedstawiane są rodzicom uczniów na spotkaniach
z wychowawcami. Wiedza na temat postępów ich dzieci w nauce daje możliwość
świadomego zaangażowania rodziców w proces nauczania i w realizację programu
naprawczego.

Rozwój kompetencji uczniów w roku szkolnym 2015/2016

kształtował się następująco:

Klasa Liczba uczniów

w klasie

Wynik procentowy

po I semestrze

Wynik procentowy

po II semestrze

I a 14 88% 83 %

I b 19 92% 86%

I c 15 83% 70 %

I d 18 93% 90%

II a 16 79% 78,2%

II b 21 78% 81,5%



II c 21 75,5% 81%

II d 21 83% 88%

III a 16 82,56% -

III b 12 75% -

III c 16 81% -

III d 14 84% -

IV a 24 75% 74%

IV b 23 57,45% 54,2%

V a 19 59,3% 55,1%

V b 18 59,61% 61,16%

Vc 18 54% 51%

VIa 20 58% 81%

VIb 19 47% 79%

Wyniki sprawdzianu klas szóstych

W kwietniu 39 uczniów klas szóstych z naszej szkoły przystąpiło do
Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji.

Język polski i matematyka

VI A VIB Szkoła Polska
Średnia 26, 80 22, 11 24, 51
Procenty 67% 55% 61% 62%
Matematyka 61% 47% 54% 54%
J. polski 73% 63% 68% 70%



Język angielski

VIA VIB Szkoła Polska
Średnia 32, 50 31, 53 32, 03
Procenty 81% 79% 80% 71%

Z danych wynika, że język polski wypadł troszkę poniżej średniej krajowej.
Matematyka porównywalnie z całą populacją, a język angielski powyżej średniej
krajowej. Najlepszy wynik w szkole uzyskał Marcin Nowacki zdobywając 38/40
punktów.

Z matematyki najlepszy wynik uzyskał Mateusz Bujacz i Marcin Nowacki
zdobywając maksymalną ilość punktów.

Z Języka polskiego najwięcej – 19/20 punktów zdobyły Rozalia Piskorska
i Magdalena Pękala.

Maksymalną liczbę punktów z Języka angielskiego uzyskał Karol Tomczak,
Wiktor Sulikowski, Marcin Nowacki i Amelia Ochnio.

Sukcesy naszych uczniów w konkursach

VI Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego i wręczenie nagród odbyło się
11.10.2015r. w sali Domu Kultury w Kleszczowie.

I miejsce zdobyła – Patrycja Zakolska z kl. II d.

II miejsce zdobyły – Kinga Bujacz z kl. I c i Weronika Szluga z kl. II b.

Wyróżnienia przyznano następującym uczniom: Kacper Śmiertka z kl. b, Zofia Kuc
i Paweł Zybura z kl. I d, Samuel Skurkiewicz i Piotr Zybura z kl. II b, Weronika Ratajczyk
z kl. III b i Bartłomiej Kołba z kl. III c.

…

W dniu 13.10.20015r. odbyły się eliminacje powiatowe „X konkursu sprawności
fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie” organizowanego przez Komendę Powiatową Policji
w Bełchatowie w ramach programu „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa. W eliminacjach
udział wzięli uczniowie klas drugich: Patrycja Zakolska oraz Antoni Koszur, którzy zajęli
pierwsze miejsce w eliminacjach szkolnych. Konkurs polegał na napisaniu testu z zakresu
szeroko rozumianego bezpieczeństwa (na ulicy, w kontaktach z obcymi, w internecie itp.)
oraz pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód. Uczniowie naszej szkoły pod opieką
pedagoga szkolnego Emilii Palińskiej zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie
zdobywając łącznie 23 punkty uzyskując tym samym czwarty wynik spośród 17 drużyn



biorących udział w konkursie.

…

W październiku odbył się coroczny konkurs matematyczny „Nasza szkoła”. Wzięło
w nim udział ponad 100 osób z klas IV-VI. W każdej klasie został wyłoniony laureat.

Klasa: IVa – Michał Koszur

IVb – Maria Najmrodzka

Va – Jakub Gałwa

Vb – Małgorzata Załoga

Vc – Kamila Rutkowska

VIa – Marcin Nowacki

VIb – Amelia Ochnio

Konkursu różańcowy

Również w październiku został ogłoszony konkurs dla klas: I- III na najładniejszy,
najciekawszy Różaniec, wykonany z różnych materiałów. Wyniki były następujące:

I miejsce – Mateusz Mantyk, ucz. kl. I d

II miejsce – Zofia Kuc, ucz. kl. I d

III miejsce – Tomasz Sadurski, ucz. kl. I c

IV miejsce – Martyna Frach, ucz. kl. I c

V miejsce – Malwina Sukiennik, ucz. kl. I d.

Wyróżnienia przyznano następującym uczniom: Oskar Staryga z kl. I d, Anna Braun
z kl. I d, Zuzanna Bujacz z kl. III d, Julia Ciupa z kl. II d i Grzegorz Godek z kl. I b.

…

Festiwal Ekologicznej Twórczości Dzieci

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła teatralnego Otwarci na Innych wzięli udział
w ekologicznej uroczystości zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
W ramach przeglądu teatralnego i muzycznego na scenie wystąpili uczniowie z 33 placówek
oświatowych z terenu naszego powiatu. Uczniowie z klasy IV a, V c (z gościnnym udziałem
uczennicy z klasy IIc) z dużym entuzjazmem zabrali się do przygotowania przedstawienia.
Zaczęli od studiowania fachowej literatury, która pozwoliła im pogłębić posiadaną wiedzę na
temat roli światła w przyrodzie, w rozwoju nowych technologii. Jury konkursu doceniło nasze
starania i wyróżniło nasz zespół przyznając mu III miejsce w festiwalu.



…

Szkolny konkurs wiedzowy „Czy znamy prawa dziecka?” odbył się 24 listopada
2015 r. i był adresowany do uczniów klas szóstych. Do konkursu szóstoklasiści
przygotowywali się na zajęciach koła historycznego. Uczestnicy rozwiązywali test składający
się z 26 zadań otwartych oraz zamkniętych. Maksymalnie uczniowie mogli zdobyć 42 punkty.

Najlepsze wyniki uzyskali:

 I miejsce – Aleksandra Mazur (39 punktów)
 II miejsce ex aequo – Wiktoria Chomen i Rozalia Piskorska (po 38 punktów)
 III miejsce – Magdalena Pękala (35,5 punktu)
 IV miejsce – Marcin Nowacki – (32 punkty)

…

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna – sesja jesienna

„OLIMPUS 2015”

45 uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka wzięło udział w/w
olimpiadzie. Laureatami są:

Wśród uczniów klas V:

 Małgorzata Załoga – 3 miejsce w kraju (230pkt)

Wśród uczniów klas VI:

 Aleksandra Mazur – 9 miejsce w kraju (218pkt)
 Marcin Nowacki – 12 miejsce w kraju (212pkt)
 Mateusz Bujacz – 15 miejsce w kraju (206pkt)

Na wyróżnienie zasługują także:

Wśród uczniów klas IV:

 Wiktor Michałek – 19 miejsce w kraju (196pkt)

Wśród uczniów klas V:

 Jonasz Rudzki – 16 miejsce w kraju (204pkt)
 Olivier Sciebura – 17 miejsce w kraju (202pkt)

Wśród uczniów klas VI:

 Jakub Mazur – 18 miejsce w kraju (200pkt)
 Mikołaj Grzybek – 19 miejsce w kraju (198pkt)



…

W dniu 3 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Ładnego
Pisania „O Dyrektorskie Pióro”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, którzy musieli
przepisać fragment wiersza Edwarda Szymańskiego pt. Książka.

Jury konkursu – z p. Dyrektor w roli przewodniczącej, postanowiło nagrodzić starania
Aleksandry Mazur z klasy VI a. Drugą, pięknie przepisaną pracą była twórczość Weroniki
Wójcik z klasy IVa.

…

W grudniu 2015r. w Szkole Podstawowej w Kleszczowie odbył się ogólnopolski
konkurs „Stypendiada Wczesnoszkolna” dla uczniów klas I – III. Wzięli w niej udział
uczniowie klas II i III w czterech kategoriach: konkurs czytelniczy, matematyczny,
ortograficzny i plastyczny.

W konkursie czytelniczym wyróżnienie i tytuł finalisty otrzymali następujący
uczniowie:

 Wieczorek Aniela(kl. IIb)
 Lizak Julia (kl. IId)
 Kołba Bartłomiej (kl. IIIc)
 Falarz Wiktor (kl. IIIb)
 Antosiewicz Kacper (kl. IIIa)

W konkursie plastycznym wyróżnienie i tytuł finalisty otrzymali następujący
uczniowie:

 Skurkiewicz Samuel (kl. IIb)
 Sciebura Julia (kl. IIIa)
 Nagoda Maria (kl. IIIa)

…

W dniu 09.12.2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kleszczowie odbył się
III Konkurs Kolęd i Pastorałek.

W kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE nasze uczennice zajęły I i III miejsce oraz
wyróżnienie. Laureatką I miejsca została Bianka Cybulska z klasy Id, która zaśpiewała
kolędę „Lulajże Jezuniu”. Laureatką III miejsca została Amelia Witasik z klasy Ib, która
zaśpiewała kolędę „Gdy śliczna Panna”. Wyróżnienie z kolędą „Lulajże Jezuniu” otrzymała
Nikola Zawodzińska z klasy Ib.

…

Dnia 11 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Stobiecku Szlacheckim odbył się



Międzyszkolny konkurs piosenki bożonarodzeniowej w języku angielskim i niemieckim
„It’s Christmas – Weihnachten Time”. Szkołę w Kleszczowie reprezentowali: Malwina
Sukiennik – klasa Id – ‘Rudolph the Red-nosed Reindeer’, Antonina Truchel – klasa IIa –
‘I saw mommy kissing Santa Claus’, Nikola Jakubiak – klasa IIa – ‘Oh Christmas Tree’,
Emilia Stobiecka – klasa Iva – ‘Stille Nacht’, Lena Lasota – klasa Va – ‘So This is
Christmas’, Zuzanna Kamińska – klasa Vc – ‘Let it snow’.

Jury oceniało walory głosowe, interpretację, ciekawy dobór repertuaru, muzykalność,
poczucie rytmu, dykcję i poprawność językową i ogólny wyraz artystyczny. W kategorii klas
I-III Antonina Truchel uplasowała się na I miejscu, natomiast Nikola Jakubiak
otrzymała wyróżnienie. Zuzanna Kamińska oraz Lena Lasota wyjechały ze Stobiecka
z wyróżnieniami w kategorii klas IV-VI.

…

W miesiącu grudniu – jak co roku – nauczyciel informatyki ogłosił konkurs grafiki
komputerowej, którego przedmiotem miało być przygotowanie grafiki na kartkę
bożonarodzeniową. Termin składania prac został wyznaczony na 10 grudnia. W sumie
złożono 7 prac.

I miejsce zajęły prace:

 Samuela Skurkiewicza z klasy Iib
 Weroniki Różańskiej z klasy Iva
 Rozalii Piskorskiej z klasy Via

II miejsce:

 Maria Kościelak z klasy Va
 Wiktoria Żebrowska z klasy Va

II miejsce:

 Marta Kuc z klasy Iva
 Emilia Stobiecka z Klasy Iva

…

W dniu 15 grudnia 2015 r. dwie uczennice z klasy Via: Aleksandra Mazur
i Magdalena Pękala reprezentowały naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Historycznym
„Wojna obronna Polski w 1939 roku”. Obie przygotowywały się do eliminacji podczas
zajęć koła historycznego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół
w Klukach. Bezdyskusyjnie I miejsce uzyskała nasza reprezentantka Magdalena Pękala.

…

Jak co roku nasi uczniowie z klas IV-VI reprezentowali szkołę w olimpiadach
przedmiotowych „Olimpus 2016” SESJA ZIMOWA. Olimpiada miała charakter testowy.



Zakres tematyczny obejmował zagadnienia programowe i ponadprogramowe z języka
polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego. Do konkursu przystąpiło 86 uczniów.
Najlepsze wyniki, powyżej średniej krajowej, z poszczególnych przedmiotów uzyskali
(z uwzględnieniem poszczególnych etapów edukacyjnych):

Klasy IV

Język polski

 Marta Kuc (kl. IVa)
 Martyna Bujacz (kl.IVb), Miłosz Dylak, Michał Koszur (kl. IVa)

Język angielski

 Jakub Bujacz (kl.IVa) – 12. miejsce w kraju
 Michał Koszur (kl.IVa)- – 14. miejsce w kraju
 Weronika Różańska (kl.IVa) – 17. miejsce w kraju
 Marta Kuc (kl.IVa)
 Wiktor Michałek (kl.IVb)
 Karolina Kuśmierek, Marcel Zyzek (kl.IVa)

Klasy V

Język polski

 Jakub Gałwa (kl.Va)

Język angielski

 Anna Szafrańska (kl.Vc) – tytuł laureata, 7. miejsce w kraju
 Maria Kościelak, Oliwia Staniszewska (kl.Va) – 15. miejsce w kraju
 Patrycja Kajzler (kl.Vc), Amelia Masłowska (kl.Vb)

Język niemiecki

 Kinga Misiak (kl.Va), Oliwier Sciebura (kl.Vb)
 Julia Bujacz (kl.Vc)
 Amelia Masłowska (kl.Vb)

Klasy VI

Język polski

 Rozalia Piskorska, Magdalena Pękala (kl.VIa)

Język angielski



 Karol Tomczak (kl.VIa)- tytuł laureata, 5. miejsce w kraju
 Aleksandra Mazur (kl.VIa) – 13. miejsce w kraju
 Jakub Mazur (kl.VIb) – 17. miejsce w kraju
 Rozalia Piskorska, Mateusz Bujacz (kl.VIa) – 18. miejsce w kraju
 Marcin Nowacki (kl.VIa), Adrianna Jańczyk (kl.VIb) – 19. miejsce w kraju

…

5 marca 2016 roku laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „OLIMPUS”
reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Powiatowym. Zdobyli tam wysokie lokaty
odbierając jako szkoła najwięcej dyplomów, nagród.

Oto wyniki:

 Marcin Nowacki – II miejsce
 Aleksandra Mazur – III miejsce
 Małgorzata Załoga – V miejsce
 Jakub Mazur – IX miejsce
 Mateusz Bujacz – XI miejsce

…

Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną

Konkurs ten został ogłoszony w marcu 2016r. i był skierowany do uczniów klas I- VI.
Uczniowie licznie wzięli udział w konkursie, przygotowując bardzo ciekawe kartki na Święta
Wielkanocne. Oto wyniki:

W kategorii klas I:

I – Karolina Mularczyk Ib

I – Tomasz Sadurski Ic

I – Zofia Kuc Id

II – Antoni Bąk Ib

II – Kamil Mazur Ib

II – Amelia Witasik Ib

III – Kacper Śmiertka Ib

III – Zofia Tatara Ic

III – Zofia Naturalna Id

W kategorii klas II:



I – Weronika Szluga IIb

I – Wiktor Kosmala IIb

I – Patrycja Zakolska IId

II – Samuel Skurkiewicz IIb

II – Piotr Zybura IIb

II – Jakub Roczek IId

III – Oliwia Roczek IId

II – Natalia Kochel IIc

III – Antoni Koszur IIc

W kategorii klas IV – VI:

I – Mateusz Szymczak Vb

II – Małgorzata Braun IVa

III – Miłosz Dylak IVa

Wyróżnienia zdobyli:

Martyna Frach Ic

Jakub Matlingiewicz IIb

Tomasz Biegała IIc

Julia Ciupa IId

Julian Gurazda IId

Amelia Głowacka IIIa

Weronika Ratajczyk IIIb

Wiktoria Moskot IVb

Patryk Roczek VI a

…

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR” 2016



W marcu 50 uczniów wzięło udział w wyżej wymienionym konkursie.

Otrzymaliśmy wyniki:

Wśród klas VI:

 Marcin Nowacki – laureat
 Aleksandra Mazur – bardzo dobry
 Rozalia Piskorska – wyróżnienie
 Wiktor Sulikowski – wyróżnienie
 Wiktoria Chomen – wyróżnienie

Wśród klas V:

 Małgorzata Załoga – bardzo dobry

Wśród klas IV:

 Jakub Bujacz – bardzo dobry
 Miłosz Dylak – wyróżnienie
 Wiktor Michałek – wyróżnienie

…

W dniu 31 marca 2016 r. odbyła się XIV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy
o Unii Europejskiej. Uczestniczyli w niej uczniowie klas szóstych podzieleni na pięć
dwuosobowych zespołów. Drużyny miały do wykonania 6 zadań. Za ich prawidłowe
rozwiązanie mogły uzyskać maksymalnie 46 punktów.

Wyniki poszczególnych zespołów przedstawiają się następująco:

I. Aleksandra Mazur, Adrianna Jańczyk – 42 pkt

II. Marcin Nowacki, Daniel Skoczyński – 39 pkt

III. Magdalena Pękala, Amelia Ochnio – 37,5 pkt

IV. Wiktoria Chomen, Klaudia Zybura – 36,5 pkt

V. Rozalia Piskorska, Kinga Olczak – 27 pkt

…

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku w Radomsku odbył się XV Przegląd Małych Form
Teatralnych. Na radomszczańskiej scenie zaprezentowali się również uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. Zespół teatralny Otwarci na Innych
powstał w 2015 roku (bieżący rok szkolny). Uczniowie realizują innowacje pedagogiczną,
której nadrzędnym celem jest uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka. Uczestnicy koła



zaprezentowali przedstawienie pt. Radomsko – mój skrawek świata. Podczas przedstawienie
trwającego zaledwie 20 minut pokazali historię Radomska, od czasów powstania aż po
historię współczesną. Podczas spektaklu pokazano nie tylko te dobre momenty w historii
miasta, ale również te tragiczne, związane z likwidacją getta podczas wojny. Bardzo
wymagające jury konkursu postanowiło przyznać zespołowi wyróżnienie za próbę
podjęcia lokalnego tematu związanego z miastem Radomsko. To już drugie wyróżnienie
dla naszego zespołu (pierwsze to III miejsce w Festiwalu Ekologicznej Twórczości Dzieci
w Bełchatowie). Teatr, nawet ten amatorski, to forma terapii, próba odnalezienia własnych
pragnień, dlatego bardzo cieszy to, że uczniowie tak chętnie uczęszczają na zajęcia.

…

Olimpiada OLIMPUSEK sesja wiosenna

7 i 8 kwietnia 2016 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyżej
wymienionych olimpiadach (łącznie 104 osoby).

Olimpiada OLIMPUSEK sesja wiosenna przeznaczona była dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na
klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-
przyrodniczej i matematycznej.

Olimpiada OLIMPUSEK z języka angielskiego pozwoliła uczestnikom sprawdzić wiedzę
ze słownictwa i podstawowych zwrotów.

Najlepsze wyniki i dyplom laureata zdobyli uczniowie:

OLIMPUSEK – klasa 1

 Malwina Sukiennik – kl.1D – 14 miejsce w kraju
 Jan Jabłoński kl.1 B – 15 miejsce
 Miłosz Jańczyk – kl.1B – 15 miejsce

OLIMPUSEK – klasa 2

 Aniela Wieczorek – kl.2B – 15 miejsce w kraju

OLIMPUSEK z języka angielskiego – klasa 2

 Aniela Wieczorek – kl.2B – 10 miejsce w kraju
 Oskar Rybarczyk – kl.2C – 13 miejsce
 Samuel Skurkiewicz – kl.2B – 15 miejsce
 Weronika Szluga – kl.2B – 15 miejsce

Pozostali uczniowie, niezależnie od uzyskanego wyniku, zostali uhonorowani dyplomem
uznania.

…



Świetlica szkolna realizując szkolny projekt profilaktyczny „Dbamy o ciszę”
przeprowadziła w kwietniu 2016 r. konkurs literacki dla uczniów klas I-VI. Spotkał się on
z dużym zainteresowaniem naszych uczniów. Łącznie wpłynęło 21 prac – ciekawych
opowiadań, poradników i wspaniałych wierszy. Komisja oceniająca po wnikliwej analizie
prac konkursowych, postanowiła przyznać następujące miejsca

Klasy I-III

 I miejsce: Nikola Zawodzińska IB, Tomasz Biegała IIC, Karina Frach IID
 II miejsce:: Zuzanna Stępień, Zosia Kuc ID
 III miejsce: Mateusz Mantyk ID, Bianka Cybulska ID, Miłosz Kulczyński IC

Klasy IV-VI

 I miejsce: Magdalena Pająk VB, Marta Kuc IVA
 II miejsce: Miłosz Dylak IVA, Małgorzata Załoga VB
 III miejsce: Amelia Masłowska VB

WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Nocoń IVA, Emilia Stobiecka IVA, Wiktoria Żebrowska
VA

W kwietniu 2016r. w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj
Formę zorganizowany został w naszej szkole konkurs na plakat „Zdrowe odżywianie –
Healthy food”.

Wyniki konkursu:

Klasy pierwsze:

 Zofia Kuc Id
 Nikola Zawodzińska Ib, Anna Braun Id
 Bartłomiej Kierasiński Ib, Aleksandra Frach Ia

Wyróżnienia: Krzysztof Kopka Id, Kinga Bujacz Ic, Amelia Witasik Ib, Zofia
Naturalna Id

Klasy drugie:

 Aniela Wieczorek IIb
 Tomasz Biegała IIc, Piotr Zybura IIb
 Amelia Zaremba IIc, Oskar Rybarczyk IIc

Wyróżnienia: Stępień Zuzanna IIa, Karina Frach IId,

Klasy trzecie



 Witold Jędrzejczak IIIc
 Oliwia Rybarczyk IIIa
 Kinga Błędniak IIId

Wyróżnienia: Maja Żarowska IIId

…

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny

dla wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego

„Opowieści piramidy żywieniowej”

W maju 2016 r. nasi uczniowie mogli wziąć udział w konkursie powiatowym. Celem
tego konkursu było:

 odkrywanie talentów plastycznych i rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów
 promowanie zdrowego stylu życia
 integracja środowisk świetlicowych szkół powiatu bełchatowskiego

Wyniki konkursu były następujące:

W kategorii klas I-III:

 III miejsce Filip Dylak, kl. Id
 IV miejsce Janek Gwoździk, kl. II d

Wyróżnienie Nikola Zawodzińska, Piotr Kuśmierek

W kategorii klas IV-VI:

 VI miejsce Anna Szafrańska, kl. Vc

…

11 maja w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
w Bełchatowie odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zielono mi” dla klas I-III.
W konkursie wzięło udział 12 szkół z terenu powiatu bełchatowskiego. Z naszej szkoły, po
wstępnych eliminacjach, w konkursie wzięło udział troje dzieci.

Wyniki konkursu i sukcesy naszych uczniów:

W kategorii klas pierwszych

 III miejsce ex aequo zajął Miłosz Szluga z klasy Ib

W kategorii klas drugich

 I miejsce ex aequo zajęła Aleksandra Kamińska IIc



W kategorii klas trzecich

Wiktor Falarz z klasy IIIb zdobył WYRÓŻNIENIE

…

W dniu 31 maja 2016r. dziesięciu uczniów z klas I-III reprezentowało naszą szkołę
w konkursie pięknego czytania „Czytam, bo lubię” zorganizowanego już po raz trzeci
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleszczowie.

Klasy I

 miejsce II – Oskar Staryga Id
 miejsce III – Martyna Kołodziejczyk Ib

Klasy II-III

 miejsce I – Aleksandra Retkiewicz IId
 miejsce II – Jakub Matlingiewicz IIb
 miejsce III – Dominika Wątór IIIa
 wyróżnienie – Krzysztof Szafrański IIIc

Sukcesy sportowe

Wojewódzkie Zawody Zrzeszenia LZS w LA dla Szkół Podstawowych

- I rzut

 Mikołaj Grzybek – I miejsce (bieg na 1000m)
 Jakub Kokosiński – III miejsce (bieg na 1000m)

Sztafeta szwedzka: Miłosz Raj, Mikołaj Grzybek, Jakub Kokosiński, Dawid
Miarka – I miejsce

XX Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS

 Jakub Kokosiński – V miejsce (bieg na 1000m)
 Michał Koszur – V miejsce (bieg na 800m)

IMS – piłka ręczna chłopców – III miejsce

Drużyna w składzie: Wiktor Sulikowski, Mikołaj Grzybek, Mateusz Bujacz,
Jakub Kokosiński, Adrian Misiak, Dawid Dyła, Michal Piróg, Miłosz Raj, Mateusz



Szymczak, Daniel Skoczyński, Wiktor Szczepanik, Filip Tkacz

IMS - unihokej chłopców – II miejsce

Drużyna w składzie: Wiktor Sulikowski, Patryk Waleryn, Mateusz Bujacz,
Jakub Kokosiński, Adrian Misiak, Dawid Dyła, Michał Piróg, Miłosz Raj, Mateusz
Szymczak, Wojciech Michałek, Filip Tkacz

Indywidualne Halowe Zawody LZS Woj. Łódzkiego w Lekkie Atletyce Szkół
Podstawowych w Spale

 Mikołaj Grzybek – II miejsce (bieg na 1000m)
 Michał Koszur – IV miejsce (bieg na 1000m)
 Justyna Jelinek – V miejsce (skok w dal)

Sztafeta chłopców – II miejsce (Mikołaj Grzybek, Jakub Kokosiński, Miłosz Raj,
Michał Koszur)

Podsumowanie Współzawodnictwa Szkół Podstawowych Zrzeszenia LZS

Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka

w Kleszczowie zajęła I miejsce

Czwórbój Lekkoatletyczny – VI miejsce

Raj Miłosz, Kokosiński Jakub, Mikołaj Grzybek, Michał Koszur, Mateusz Bujacz, Dawid
Miarka

IMS –piłka nożnej chłopców – IV miejsce

Michał Piróg,Raj Miłosz, Kokosiński Jakub, Michał Koszur, Mateusz Bujacz, Dawid Miarka,

Kamil Chrząszcz, Wiktor Sulikowski, Patryk Waleryn, Dawid Dyła, Daniel Skoczyński,

Mateusz Szymczak

Wojewódzkie Zawody Zrzeszenia LZS w LA dla Szkół Podstawowych- II rzut.

Sztafeta szwedzka – IV miejsce

Miłosz Raj, Mikołaj Grzybek, Michał Koszur, Jakub Kokosiński



Grzybek Mikołaj bieg na 1000 m – III m

Dawid Dyła - piłeczka palantowa – IV m

Jakub Kokosiński bieg na 1000m – V m

Rozalia Piskorska – skok w dal – VI m

XXII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych

Michał Koszur – bieg na 300 m - IX miejsce

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie mają możliwość
korzystania z wielu konkursów i różnych form współzawodnictwa. Przygotowywani przez
nauczycieli i wychowawców chętnie podejmują trud i często sami zgłaszają swoje pomysły
jak przygotować się do konkursu czy konkursowego przedstawienia. Uczestnicząc
w konkursie czy zawodach sportowych rozwijają się na wielu płaszczyznach: pogłębiają
swoje wiadomości, rozwijają talenty, mają też możliwość poznać swoich rówieśników
z innych szkół.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w:

 1 konkursie międzynarodowym
 5 konkursach ogólnopolskich
 6 konkursach powiatowych
 3 konkursach gminnych
 1 konkursie międzyszkolnym
 9 konkursach szkolnych

Akcje charytatywne

W ramach działalności pedagoga szkolnego w październiku została ponownie
zorganizowana akcja charytatywna. Na terenie szkoły p. pedagog wraz z członkami
Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przypomniała uczniom i nauczycielom o akcji prowadzonej
już w ubiegłym roku szkolnym. Akcja polegała na zbiórce nakrętek plastikowych po
płynach, napojach, kremach i innych środkach. Celem podejmowanych działań była pomoc
dziewczynce- Dominice Dziuba z Pławna k. Radomska, której stan zdrowia wymaga
dużych nakładów finansowych. U Dominiki rozpoznano zespół zaburzeń oddychania, odmę
płucną, krwawienie dokomorowe, retinopatię wcześniaczą, posocznicę, niedosłuch odbiorczy
obustronny w stopniu ciężkim. Dominika cierpi na Dziecięce Porażenie Mózgowe. W
związku z powyższym dziewczynka potrzebuje intensywnej rehabilitacji, leczenia



neurologicznego, logopedycznego, laryngologicznego, okulistycznego, audiologicznego.
Dlatego szkoła postanowiła włączyć się do pomocy i zbierać nakrętki, z których sprzedaży
dochód przeznaczony będzie na turnusy rehabilitacyjne dla dziecka.

- W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie przeprowadzono ogólnopolską akcję
„Góra grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie dla domów dziecka , rodzinnych
domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dla
dzieci, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

- W ramach działania świetlicy szkolnej po raz kolejny zorganizowano w roku szkolnym
2015/2016 Akcję charytatywną „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”. Polegała ona
na zbiórce żywności, ubrań, zabawek. Z dostarczonych rzeczy przygotowane zostały 32
paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej szkoły. Z możliwości
wybrania innych darów skorzystało wiele zaradnych, kochających rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji. Pozostałe dary przekazane zostały mieszkańcom Bełchatowskiego
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT.

- W ramach innowacji pedagogicznej „ Otwarci na Innych” zorganizowany został
w grudniu 2015 r. przedświąteczny kiermasz charytatywny. Zebrana kwota- 10084,92 zł. –
została przekazana na potrzeby Podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

Akademie i uroczystości szkolne

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

 Apel na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 Dzień Edukacji Narodowej
 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 Dzień Odzyskania Niepodległości
 X Ekologiczny Rajd „Barbórka w Kleszczowie”
 Andrzejki
 Zabawa Karnawałowa
 Jasełka- przedstawienie z okazji Bożego Narodzenia
 Święto Konstytucji 3 maja
 XVII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kleszczów

Odbywały się również imprezy klasowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Dzień Chłopaka, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki, Wigilia.

…

Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły był Dzień Sportu i Rodziny, odbywający się



w tym roku szkolnym po raz drugi. W czasie obchodów tego dnia Pani Dyrektor Mariola
Świderska- Kulka wręczyła order i honorowy tytuł „Przyjaciela Korczakowskiej
Szkoły”. To odznaczenie przyznawane jest rodzicom za bezinteresowną pracę na rzecz
szkoły.

Programy, projekty, akcje ogólnopolskie i szkolne

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/2016 brała
udział w następujących programach:

 „Owoce i warzywa w szkole”,
 „Szklanka mleka”,
 „Dzień bez papierosa”,
 „Mały Mistrz”
 „Planeta Energii”
 „Ogólnopolska Akcja Narodowego Czytania”,
 „Ogólnopolska Kampania „Cała Polska czyta dzieciom”
 „Dzień Praw Dziecka”
 „Dzień Unii Europejskiej”
 „Dzień Zdrowia i Dzień Ziemi”
 „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”
 „Europejski Dzień Języków Obcych”
 „Klub Bezpiecznego Puchatka”
 „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.

Realizacja form kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Po analizie tegorocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie należy stwierdzić, iż zgodniez potrzebami
szkoły był on planowo i systematycznie realizowany. Wiele z wybranych na początku roku
szkolnego propozycji szkoleniowych nie zostało zrealizowanych z przyczyn niezależnych od
nauczycieli. Jednakże często w miejsce tych szkoleń nauczyciele wybrali inne, równie
atrakcyjne zajęcia, które także służyły wzbogaceniu warsztatu dydaktycznego nauczycieli.
Reasumując nauczyciele wzięli udział w dziewięćdziesięciu czterech różnych formach
doskonalenia, były to min.: warsztaty, kursy, konferencje często także internetowe, sympozja
naukowe. Porównując udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia i ich ilość
z rokiem ubiegłym trzeba powiedzieć, iż występuje zdecydowany wzrost zainteresowania
szkoleniami wśród grona pedagogicznego. Dwadzieścia szkoleń odbyło się w ramach
współpracy z WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Nauczyciele korzystali także z konferencji
proponowanych przez WODN w Częstochowie. Większość nauczycieli przy wykorzystaniu
różnych form doskonalenia wzbogaca warsztat pracy.



Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli odbywa się również na terenie szkoły.
Nauczyciele mają możliwość uczestniczyć w wielu szkoleniach i warsztatach w ramach
szkoleń Rady Pedagogicznej.

Pragniemy również poinformować, że nasza koleżanka – wspaniała polonistka –
Katarzyna Skurkiewicz, wydała pierwszą książkę, stanowiąca doskonałą pomoc
dydaktyczną dla uczniów, którzy mają problemy z nauką ortografii oraz dla wszystkich tych,
którzy ortografii nauczają. „Bezsenność Bożydara” to zbiór dyktand dla uczniów klas 4-6.
Książka składa się z dwóch rodzajów dyktand:

 klasycznych, czyli tekstów dyktowanych przez nauczyciela,
 z luką, czyli tekstów, w których uczniowie uzupełniają luki tylko w tych

wyrazach, których pisownia sprawia trudność ortograficzną.

Należy zauważyć, że teksty dyktand są bardzo ciekawe, co z pewnością wpłynie na
owocną naukę ortografii. Książka powstała z myślą o wszystkich tych, którzy „cenią
niebanalność i w nauczaniu łączą przyjemne z pożytecznym” (K. Skurkiewicz, Od autorki
[w:] Bezsenność Bożydara, GWO, Gdańsk 2016, s. 5.)

Formy pomocy uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym

W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka podejmuje się różne formy pomocy uczniom,
również tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W ramach działalności
pedagoga szkolnego nawiązywana jest współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kleszczowie. Potrzebujący uczniowie są również zwalniani z opłat za
wycieczki szkolne oraz ubezpieczenie PZU. Dodatkową formą pomocy materialnej była
zorganizowana świąteczna akcja charytatywna „ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Formy pomocy uczniom mającym trudności w uczeniu się

Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach udzielenia pomocy uczniom mającym
trudności w nauce była diagnoza. Wychowawcy w indywidualnych rozmowach
z członkami zespołu terapeutyczno- pedagogicznego oraz poprzez wypełnienie kart
diagnostycznych wskazywali specjalistom uczniów mających trudności w nauce. Diagnoza
oparta była również na analizie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, analizie
dokumentów prowadzonych przez specjalistów z poprzednich lat oraz na testach
diagnostycznych opracowanych przez logopedów. Na podstawie diagnozy uczniowie zostali
skierowani na odpowiednią formę pomocy pedagogicznej. Na terenie szkoły specjaliści
prowadzili następujące rodzaje zajęć dla uczniów przejawiających trudności w nauce: zajęcia
terapeutyczne, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna. Zajęcia
odbywały się systematycznie. Miały one charakter indywidualny oraz grupowy, w zależności
od potrzeb. Uczniowie za pośrednictwem członków zespołu terapeutyczno- pedagogicznego



byli kierowani na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej celem dokonania
specjalistycznej diagnozy niepowodzeń szkolnych dziecka. Członkowie zespołu
współpracowali z nauczycielami celem uzyskania informacji o postępach bądź ewentualnie
ich braku w wiadomościach i umiejętnościach z danych przedmiotów.

Uczniowie mający problemy z koncentracją uwagi, wzmożoną nadruchliwością, zaniżoną
samoceną zostali na terenie szkoły za zgodą rodziców poddani badaniu QEEG. Na podstawie
wyników, terapeuci opracowali dla zakwalifikowanych uczniów indywidualne programy
treningu na urządzeniu EEG Biofeedback. Terapia polega na podawaniu pacjentowi sygnałów
zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć
się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np.
fale mózgowe, opór elektryczny skóry czy napięcie mięśni itp.

W ramach pomocy uczniom przejawiającym trudności edukacyjne zorganizowane zostały
również stałe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki w każdej
klasie, w tym w edukacji wczesnoszkolnej. Ich głównym celem jest wyrównywanie braków
w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych,
zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się oraz zniwelowanie przykrych
doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcji.

Dodatkowe godziny z organu prowadzącego, praca z uczniem uzdolnionym
i rozwój zainteresowań uczniów

Jednym z nadrzędnych zadań naszej szkoły jest odkrywanie potencjału uczniów.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, biorąc pod uwagę opinię rodzica,
nauczyciela uczącego w danej klasie, zapewniliśmy naszym uczniom możliwość korzystania
z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, które
częściowo odbywały się w ramach dodatkowych godzin z organu prowadzącego.

Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to:

 koło plastyczne
 koło informatyczne
 koło języka niemieckiego
 koło języka polskiego
 koło języka angielskiego
 koło matematyczne
 koło muzyczne
 szkolne koło schronisk młodzieżowych PTSM
 zajęcia sks-u
 zajęcia sportowo- ruchowe dla klas I- III( zajęcia odbywające się w ramach

dodatkowych godzin z organu prowadzącego)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe


W ramach realizacji godzin wynikających z art. 42 KN nauczyciele prowadzili również:
zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, koło krajoznawczo-turystyczne, teatralne,
przyrodniczo-ekologiczne, historyczne, rowerowo – techniczne, projekt edukacyjny
„Mistrzowie kodowania”, koło katechetyczne i zajęcia przygotowujące do I Komunii
Świętej, Szkolną Kawiarenkę Internetową, zajęcia fakultatywne z matematyki
i przyrody, zajęcia grafomotoryczne, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
dla uczniów klas I - III, zajęcia przygotowujące do trzecioteściku, zajęcia wspomagające
umiejętności ortograficzne, rozwijające umiejętności lingwistyczno – matematyczne,
zajęcia biblioteczne, koło gier logicznych „Główka pracuje”, zajęcia z uczniem zdolnym
oraz uczniem mającym trudności w nauce. Potwierdzeniem, że zajęcia pozalekcyjne
organizowane są właściwie, jest duże zainteresowanie uczniów, którzy chętnie w nich
uczestniczą i niejednokrotnie prezentują efekty swojej pracy na forum szkoły bądź gminy.

Nauczyciele w pracy wykorzystywali aktywizujące metody nauczania. Stosowali metody
aktywne, poszukujące, organizowali lekcje otwarte dla społeczności koleżeńskiej bądź
rodziców. Wpłynęło to pozytywnie na wizerunek szkoły w środowisku i podniesienie efektów
kształcenia. Duże zróżnicowanie poziomu uczniów, ich sytuacja rodzinna, wykształcenie
rodziców, uzdolnienia i zainteresowania zmuszają do stosowania indywidualnych metod
nauczania zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Predyspozycje uczniów
mają również wpływ na zróżnicowanie prac domowych, które są dostosowane do potrzeb
i możliwości intelektualnych każdego ucznia. Nauczyciele, indywidualizując wymagania
wobec ucznia oraz uwzględniając jego predyspozycje do uczenia się, stosowali zadania,
ćwiczenia o różnym stopniu trudności. Działania te wpłynęły niewątpliwie na podniesienie
efektów kształcenia, a także miały pozytywny aspekt wychowawczy.

Począwszy od klasy pierwszej uczniowie mieli możliwość uczestniczenia
w zajęciach koła informatycznego oraz języka angielskiego, a od klasy drugiej także rytmiki.

O pozytywnych efektach działań szkoły w zakresie efektów kształcenia świadczą
imponujące wyniki uczniów w licznych konkursach, turniejach, zawodach sportowych.

Innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole

w roku szkolnym 2015/2016

• „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

W roku szkolnym 2015/2016 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji
matematycznej „Z matematyką za pan brat” przebiegała systematycznie i rytmicznie.
Uczestnikami byli uczniowie klasy IIIa i IIIc (łącznie 32 dzieci) Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Kleszczowie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (1 godz.
w ramach KN i 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej), a prowadziły je wychowawczynie: Anna
Parada i Aleksandra Kusiak. Dzieci z zaangażowaniem i zainteresowaniem brały udział
w zajęciach, o czym świadczy wysoka frekwencja.



Głównym celem innowacji było wspomaganie rozwoju umysłowego i wyrobienie
w dziecku matematycznej ciekawości poprzez wykorzystanie naturalnych
i stworzenie specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie
podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe.

Przez cały rok można było zauważyć, że zadania - ćwiczenia realizowane w formie zabaw
i gier dydaktycznych - pobudzały aktywność uczniów w codziennych zajęciach lekcyjnych,
a rozwiązywanie zadań sprawiało im przyjemność i satysfakcję. Gry i zabawy matematyczne
umożliwiły zdobywanie bezpośrednich doświadczeń w zakresie spostrzegania liczb, działań
matematycznych i figur geometrycznych, pomagały w kształtowaniu pojęć matematycznych
oraz umiejętności operowania nimi w sytuacjach zadaniowych.

Na zajęciach były wykorzystywane aktywizujące metody nauczania, które pozwoliły
na twórcze podchodzenie do problemów i zagadnień matematycznych. Ważną rolę odgrywały
zadania nietypowe i realizacja zagadnień w praktyce (tworzenie własnej książeczki
matematycznej; zadania realizowane w terenie – wokół szkoły stosunki przestrzenne
i mierzenie odległości; w sklepie – planowanie zakupów, kupowanie, obliczenia pieniężne;
rozwiązywanie zadań z zastosowaniem ciekawych pomocy dydaktycznych – zapałki,
kasztany, guziki, tasiemki itp.).

Ponadto uczniowie bardzo chętnie korzystali z różnorodnych zadań dostępnych na
matematycznych stronach internetowych, np. matzoo, learning – praca z tablicą interaktywną.
Uczniowie wykonując zadania on-line mieli możliwość rywalizowania z uczniami z innych
szkół i sprawdzania swoich matematycznych umiejętności. Poprzez zajęcia z tablicą
interaktywną chciałyśmy ukazać dzieciom, w jaki sposób prawidłowo wykorzystać Internet
(komputer) do nauki i zabawy, natomiast rodzicom naszych dzieci wskazać odpowiednie
programy edukacyjne, wspomagające rozwój ich pociech.

Specjalnie na potrzeby realizacji innowacji powstały w klasach kąciki matematyczne
wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych (matematyczne gry planszowe np. Getrico,
Kasa edukacyjna, Schubitrix; bryły figur geometrycznych, wagi). Były one nieodzowną
pomocą w realizacji tematów.

Wszystkie zadania z harmonogramu działań innowacji pedagogicznej
„Z matematyką za pan brat” zrealizowano zgodnie z wyznaczonym terminem, a oczekiwane
efekty zostały osiągnięte.

• „ABC JĘZYKA NIEMIECKIEGO”

Innowacyjny program z zakresu języka niemieckiego dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej, realizowany był w klasach: IIIb i IIIc na zajęciach koła języka niemieckiego



w wymiarze jednej godziny tygodniowo w roku szkolnym 2015/2016. Autorem i realizatorem
innowacji pedagogicznej była pani Ewa Stawiak-Kołba.

Istotą programu było zainteresowanie uczniów językiem niemieckim oraz kulturą krajów
niemieckojęzycznych, a także rozbudzenie motywacji do kształtowania fundamentalnych
umiejętności lingwistycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że program dedykowany był dla
chętnych uczniów klasy IIIb i IIIc, a zainteresowali się nim wszyscy uczniowie obydwu klas.
Sto procent uczniów rozpoczęło pracę z programem i tyleż samo ukończyło program.
Prognozowano, że wdrożenie innowacji programowej, opartej o program własny, przyniesie
wymierne efekty w nauczaniu języka niemieckiego na II etapie edukacyjnym, tym samym
wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły.

Zgodnie z założeniem, jako dominujący sposób nauczania-uczenia się zaproponowano
uczniom różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne, dostosowane do wieku rozwojowego
uczniów, umożliwiające rozwijanie kompetencji językowych. Ponadto prowadzono zajęcia
starając się docenić metodę o charakterze praktyczno-komunikatywnym, która bazuje na
komunikacji ze zwróceniem uwagi na fundamentalne zasady gramatyki tzw. funkcjonalnej.
Realizując treści zgodnie z prognozowanym w programie harmonogramem starano się już od
początkowych zajęć nie tylko mówić do uczących się, ale przede wszystkim rozmawiać
z uczniami, czyli prowadzić proste konwersacje na bazie poznawanej leksyki i fundamentów
zagadnień gramatycznych. Powodowało to praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy.
Uczniowie bardzo chętnie zdobywali coraz to nową wiedzę i umiejętności bazując na
metodach praktyczno-komunikatywnych z elementami zabawy. Czasem modyfikowano
proponowane metody dostosowując je do potrzeb konkretnej grupy oraz indywidualnych
predyspozycji każdego dziecka.

Podsumowując należy podkreślić, że innowacyjny program nauczania języka
niemieckiego spełnił swoje zadanie, bowiem wszystkie założone cele zostały zrealizowane.
Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie skorzystali z programu, pomimo braku przymusu
w formie obowiązkowości zajęć. Ponadto rozwinęli zainteresowanie językiem niemieckim
oraz posiedli zakładane kompetencje językowe, mimo braku tradycyjnych form sprawdzania
wiedzy oraz typowego oceniania w formie stopni szkolnych. Czynnikiem sprzyjającym
realizacji założonych treści była dominacja zasady współpracy nad rywalizacją, co
przyczyniło się do poczucia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć oraz wpłynęło na
kształtowanie atmosfery życzliwości.

• „BĘDĘ PISAĆ POPRAWNIE”

Innowacja pedagogiczna „Będę pisać poprawnie...” była realizowana – zgodnie
z założeniami - w czasie zajęć pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 KN)
w wymiarze jednej godziny tygodniowo w grupie 17 uczniów klasy V b. Udział w zajęciach
był dobrowolny. Program innowacji stworzyły nauczycielki: p, Agnieszka Kuśmierek oraz
p. Emilia Palińska.



Głównym zamierzeniem innowacji „Będę pisać poprawnie...” było usystematyzowanie
i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu ortografii oraz redagowania pisemnych form
wypowiedzi. Zdobycie tych umiejętności uwarunkowane było doborem odpowiednich form,
metod pracy atrakcyjnych zarówno dla uczniów słabych , jak i uczniów zdolnych.

Główny zamysł innowacji opierał się na wnioskach większości specjalistów: "Ortografii
należy uczyć się poprzez pisanie, ponieważ wówczas wykorzystujemy pamięć ruchu, jedną
z najskuteczniejszych form zapamiętywania oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce".

Zakładane cele programu zostały osiągnięte. Uczniowie popełniają znacznie mniej błędów
ortograficznych, ponieważ częściej samodzielnie piszą dłuższe teksty. Zamiast pisania
wypracowań w domu (często z pomocą rodziców czy zasobów Internetu), systematycznie
ćwiczyli pisanie podczas zajęć innowacyjnych. Sprawiło to, że po pierwsze umiejętność
poprawnego wypowiadania się w piśmie została przez uczniów lepiej opanowana, po drugie,
co za tym idzie- wyrobili nawyk bezbłędnego pisania.

Okazję do bardziej efektywnej nauki ortografii, jak i tworzenia dłuższych wypowiedzi
pisemnych stwarzała uczniom praca w parach, z której korzyści były obustronne.

Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród
dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,
podniesienie jakości pracy szkoły.

 „OTWARCI NA INNYCH”

Innowacja była realizowana – zgodnie z założeniami – przez panie Renatę Frach i Annę
Życińską, w czasie zajęć pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 KN)-
zajęciach koła katechetycznego, koła teatralnego i koła języka polskiego.

Celem innowacji było :

 Uwrażliwienie uczniów na krzywdę drugiego człowieka;
 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
 Rozwijanie cech takich jak : empatia, altruizm, odpowiedzialność
 Wprowadzenie do wolontariatu.
 Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 Wychowanie estetyczne
 Rozbudzanie zainteresowań teatrem
 Wyrabianie umiejętności pracy w grupie, nauka współodpowiedzialności za

wykonane zadanie.
 Poszerzenie wiedzy uczestników innowacji z religii, języka polskiego.

W ramach innowacji zrealizowano następujące zadania:



• Przygotowanie inscenizacji klasycznej baśni pt. Dziewczynka z zapałkami, którego
zadaniem było promowanie wartościowych zachowań.

• Podczas zajęć koła teatralnego poruszano następującą tematykę „Teatr to nie tylko
słowa, ale przede wszystkim emocje”. Uczniowie wyrażali emocje używając narzędzi
niewerbalnych, dostrzegali symboliczne znaczenie gestów, mimiki, mowy ciała.
Uświadamiali sobie, że w obcowaniu z drugim człowiekiem bardzo ważny jest wzajemny
szacunek.

• Przeprowadzono pogadanki, rozmowy dotyczące humanizmu jako pojęcia oraz
humanizm w ujęciu św. Jana Pawła II.

• Przedstawiono postać świętego; Jan Paweł II-aktor, humanista, papież, człowiek
miłosierdzia...- przygotowanie uczniów do konkursu wiedzowego nt. św. Jana Pawła II.

• Podczas zajęć uczniowie próbowali za pomocą dramy zinterpretować pedagogiczne
myśli Janusza Korczaka

• Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, z problemami globalnymi, np. brakiem
dostępu do wody pitnej w niektórych regionach świata. (22 Marca Dzień Wody – podczas
zajęć koła teatralnego przygotowują krótką dramę nt. problemu dostępu do wody na świecie,
poinformowanie o akcji Studnia dla Południa. (Somalie)

• Podczas zajęć zaprezentowane zostały uczniom placówki, które zajmują się pracą na
rzecz osób potrzebujących.

• Zachęcanie do udziału we wszystkich akcjach charytatywnych przeprowadzanych na
terenie szkoły.

Formy pracy wychowawczej

Wychowawcy planując swe zajęcia z uczniami wykorzystują Program Wychowawczy.
Jest to dokument szkolny, który uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną. Program ten określa kierunki pracy wychowawczej z uczniem w różnych
sferach.

Bardzo ważnym elementem pracy wychowawczej jest organizowanie imprez
i uroczystości szkolnych, a także klasowych, na stałe wpisanych w kalendarz roku szkolnego.
Upowszechniają one dorobek kulturowy i naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, są
źródłem doznań estetycznych, inspirują uczniów do różnorodnych działań, kształtują poglądy
i przekonania, postawy twórcze i odtwórcze.

Organizacja imprez szkolnych ma do spełnienia wiele ważkich funkcji
wychowawczych. Przede wszystkim winna służyć wyrabianiu u uczniów wrażliwości na
piękno otaczającego świata i twórczość człowieka oraz pogłębianiu potrzeby wypowiadania
swoich przeżyć w różnych formach artystycznych.



Każda szkolna uroczystość powinna być, szczególnie dla uczniów klas nauczania
początkowego, radosnym przeżyciem, zaś tekst literacki winien stanowić pretekst do
inscenizowanej zabawy służącej twórczemu rozbudzaniu wyobraźni dziecka.

Przebieg większości imprez organizowanych w tym roku szkolnym to efekt naszej
wspólnej pracy. Uczniowie posiadają uzdolnienia i talenty artystyczne, recytatorskie
i wokalne. Imprezy te dowartościowują oraz pozwalają osiągnąć sukces - czyli zaspokoić
jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Szkoła stara się te umiejętności wykorzystywać
i rozwijać. Organizacja życia kulturalnego uczniów służy też planowemu kształtowaniu
w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu,
przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych imprez, a także uroczystości szkolnych
i klasowych znajduje w punkcie 3 niniejszego sprawozdania.

Innym równie istotnym aspektem pracy wychowawczej jest podejmowanie przez
nauczycieli i wychowawców działań mających na celu promowanie właściwych postaw oraz
eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. W szkole prowadzona jest diagnoza
zachowań uczniów. W wyniku diagnozy uczniowie zagrażający bezpieczeństwu własnemu
i innych otaczani są właściwą formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W trakcie
godzin wychowawczych podejmowane były zagadnienia ujęte w Programie Wychowawczym
oraz Profilaktyki szkoły.

Uzupełnieniem pracy wychowawczej szkoły jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

Założenia SU na rok szkolny 2015/2016 zrealizowane:

• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu

społecznym;

• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej

w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów

obowiązujących w życiu społecznym;

• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

• Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych

sytuacjach;

• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu roku szkolnego:



• organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

• prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

• udział w akcjach charytatywnych

• współudział w uroczystościach szkolnych

• czuwanie nad uczniami, pomoc w dyżurach na przerwach

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

• Dzień Edukacji Narodowej

• Obchody Narodowego Święta Niepodległości

• Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

• Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego

• Inne uroczystości szkolne i gminne według potrzeb

Główne cele działalności i założenia SU były na bieżąco realizowane. Zaplanowane
działania zostały zrealizowane wraz z drobnymi modyfikacjami wynikającymi z potrzeb
szkoły i jej uczniów.

…

Sprawozdanie z wycieczek za rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się 8 wycieczek. Odbyły się one zgodnie z planem
wycieczek, przebiegły bez zakłóceń. Wszyscy kierownicy wycieczek złożyli szczegółowe
sprawozdania, które znajdują się w dokumentacji szkolnej.

WYCIECZKI SZKOLNE

1. IIa i IId- Kraków, 8 kwietnia 2016r.

2. IIb i IIc- Wrocław, 25 kwietnia 2016r.

3. IIa i IId, Kielce – Szlakiem Świętokrzyskich Perełek, 29 kwietnia 2016r

4. VIa i VIb- Kotlina Kłodzka, 11,12,13 maja 2016r.

5. IIIa, IIIb, IIIc, IIId- Żywiecczyzna, 18,19,20 maja 2016r.

6. Va, Vb, Vc- Sandomierz i okolic, 30, 31 maja 2016r.

7. Ia, Ib, Ic, Id- Kawęczyn „Od ziarenka do bochenka”, 2 czerwca 2016r.

8. IVa i IVb- Wrocław, 3 czerwca 2016r.



Oprócz wycieczek szkolnych odbyły się również:

• dwa wyjazdy do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik (23.10.2015r.- kl. IIb i
IIc,03.02.2016r.- kl. IIIa, IIIb, IIIc, IIId)

• dwa wyjazdy do Bełchatowa do Gigantów Mocy (12.01.2016r.- kl. IIb i IIc,
03.02.2016r.- kl. Ia, Ib, Ic, Id)

• wyjazd do teatru do Łodzi (12.01.2016r.- kl. VIa i VIb)

• wyjazd do Rezerwatu Łuszczanowice (21.04.2016r.- kl. IVa i IVb)

• wyjazd na Górę Kamieńsk (22.04.2016r.- kl. V-VI)

• wyjazd do Bełchatowa do Powiatowej Komendy Policji (29.04.2016r.- kl. IVa i Vb)

Współpraca z pedagogiem, logopedą, psychologiem

Działalność pedagoga

Pedagog szkolny prowadził szeroką działalność profilaktyczno- wychowawczą. Działania
podejmowane w ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej to:

- diagnozowanie uczniów pod kątem trudności w nauce, problemów wychowawczych,
trudnej sytuacji życiowej,

- kierowanie uczniów wykazujących trudności w przyswajaniu wiadomości na badania
specjalistyczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełchatowie,

- organizacja zajęć korekcyjno– kompensacyjnych dla uczniów przejawiających trudności

w nauce,

- organizacja pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze,

- współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania

i kształcenia (Policja w Kleszczowie, GOPS, PŻR w Kleszczowie, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie),

- współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, dyrektorem szkoły,

- udział w opracowaniu, realizacji i ewaluacji Programu Profilaktyki na rok szkolny
2015/2016.

Działalność psychologa

Praca psychologa szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 koncentrowała się wokół
następujących zadań:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów na



potrzeby wychowawców, rodziców. Sporządzanie opinii psychologicznych na potrzeby
instytucji wspierających rozwój uczniów i ich rodziców,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz realizacja różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej: prowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji
psychologicznych dla 37 uczniów, prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla rodziców
uczniów, wspieranie nauczycieli i wychowawców w zakresie pracy z uczniami sprawiającymi
trudności wychowawcze i dydaktyczne, zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne w klasach,
obejmujące następujące treści: integracja zespołu klasowego, prawa dziecka, stres
egzaminacyjny, nie pal przy mnie proszę, stop agresji, rozwijamy empatię,

- współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie opracowania, realizacji i ewaluacji
Szkolnego Programu Profilaktyki,

- współtworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia

z diagnozą autyzmu,

- współorganizowanie wraz z pedagogiem i pedagogiem specjalnym obchodów Dnia
Praw Dziecka,

- realizowanie zadań związanych z programem naprawczym szkoły w obszarze
wychowania i przestrzegania praw dziecka – m. in przeprowadzenie diagnozy wychowawczej
w klasach wraz z pedagogiem szkolnym,

- uczestnictwo w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i realizacja związanych z tym zadań,

- współpraca z instytucjami na rzecz pomocy dziecku i rodzinie: Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, GOPS w Kleszczowie.

Działalność logopedy

Do zadań logopedy należało:

- diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

- prowadzenie zajęć logopedycznych: indywidualnych i grupowych,

- prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców,

- podejmowanie działań profilaktycznych, np. przygotowanie teatrzyku pacynkowego
„Burek z podwórka”,

- wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

W I semestrze bieżącego roku szkolnego na zajęcia logopedyczne uczęszczało 67
uczniów.

Klasa I a – 7 uczniów

Klasa I b – 10 uczniów



Klasa I c – 8 uczniów – 1 uczeń zakończył terapię logopedyczną

Klasa I d – 9 uczniów – 1 uczennica zakończyła terapię logopedyczną

Klasa II a – 4 uczniów

Klasa II b – 6 uczniów

Klasa II c – 3 uczniów

Klasa II d – 3 uczniów

Klasa III a – 3 uczniów

Klasa III b – 5 uczniów

Klasa III c – 5 uczniów

Klasa III d – 3 uczniów

Klasa IV b – 1 uczeń

W II semestrze na zajęcia uczęszczało 61 uczniów.

Klasa I a – 5 uczniów – 1 uczeń zakończył terapię logopedyczną

Klasa I b – 10 uczniów – 1 uczeń zakończył terapię logopedyczną

Klasa I c – 7 uczniów – 1 uczennica zakończyła terapię logopedyczną

Klasa I d – 8 uczniów - 1 uczennica zakończyła terapię logopedyczną

Klasa II a – 5 uczniów

Klasa II b – 6 uczniów - 1 uczeń zakończył terapię logopedyczną

Klasa II c – 3 uczniów – 1 uczeń zakończył terapię logopedyczną

Klasa II d – 3 uczniów – 1 uczennica zakończyła terapię logopedyczną

Klasa III a – 3 uczniów

Klasa III b – 5 uczniów

Klasa III c – 5 uczniów

Klasa III d – 3 uczniów

Klasa IV b – 1 uczeń

Ogółem 9 uczniów zakończyło terapię logopedyczną.

Działalność szkolnej biblioteki i świetlicy

W szkolnej bibliotece podejmowane były różnorodne działania mające na celu
rozbudzenie w uczniach potrzeby czytania. Nauczyciele – bibliotekarze starali się umiejętnie



badać potrzeby czytelnicze i właściwie kierować lekturą czytelników. W roku szkolnym
2015/2016 uczniowie przeczytali 5 tys. książek, co daje średnią 14,53 książki na jednego
ucznia.

Organizowano różne działania i akcje, związane z czytelnictwem, m. in.:

- warsztaty plastyczne, podczas których wykonywano kartki okolicznościowe z okazji

walentynek i Dnia Matki, a także bibułkowe kwiaty na Dzień Kobiet,

- wystawy, np. „Inna książka” czy z konkursowymi pracami,

- zorganizowane we współpracy z biblioteką gminną spotkania z autorami książek dla

dzieci: Dorotą Mularczyk, Dorotą Combrzyńską – Nogalą i Sergiuszem Pinkwartem,

- gazetki okolicznościowe, m. in. gazetkę z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,

- organizacja akcji typu flash mob w ramach ogólnopolskiego bicia rekordu czytania,

- systematycznie wystawiane były nowości książkowe.

Działalność świetlicy

Opieką świetlicową w roku szkolnym 2015/2016 objętych było 303 dzieci, co stanowiło
88% uczniów naszej szkoły. Na zajęcia świetlicowe uczęszczali uczniowie klas I-VI,
w godzinach od 6.30 do 16.30. Zajęcia były prowadzone w salach świetlicowych
i lekcyjnych, sali zabaw, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Głównym celem pracy w świetlicy szkolnej była realizacja założeń w zakresie
zorganizowanej opieki: przygotowanie dziecka do samodzielności, pomoc w odkrywaniu
własnych możliwości, predyspozycji, talentów, propagowanie zdrowego stylu życia,
kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, wpajanie szacunku dla tradycji, historii
oraz symboli narodowych, uczenie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach oraz
odpowiednie korzystanie z dóbr przyrody.

Nauczyciele i wychowankowie świetlicy szkolnej brali aktywny udział w życiu szkoły,
pomagali przy organizacji przedsięwzięć szkolnych i klasowych, wycieczek i uroczystości.
Do najważniejszych przedsięwzięć zalicza się:

- realizacje projektu „Dbajmy o ciszę”, którego celem było wdrażanie wychowanków
świetlicy do cichszego zachowania oraz programu „Czytająca szkoła”, prowadzonego
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”,

- organizację X Ekologicznego Rajdu Barbórka w Kleszczowie,

- przeprowadzenie konkursów: IV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla
wychowanków świetlic szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego „Opowieści piramidy
żywieniowej”, a także konkursów szkolnych: „Konkurs na figurki z kasztanów i żołędzi”,
„Wzorowy świetlik”, „Jesienna ozdoba z dyni” oraz literacki o „Ciszy”,

- organizację akcji charytatywnej „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.



Działalność profilaktyczna oraz bezpieczeństwo w szkole

W bieżącym roku szkolnym realizowany był Program Profilaktyki. Działania
podejmowane były na zajęciach: edukacyjnych, z wychowawcą, pozalekcyjnych w szkole,
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy oraz w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Główne cele i założenia programu przedstawiają się następująco:

- ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań ryzykownych,

- rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

(zainteresowanie nauką szkolną).

- wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i

autorytetów), kształtowanie postaw asertywnych,

- stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych oraz

efektywnego gospodarowania czasem wolnym poprzez działalność kół zainteresowań,

zespołów sportowych, muzycznych, itp.,

- propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci,

- kształtowanie umiejętności współżycia społecznego,

- eliminowanie stresu związanego z zadaniami stawianymi przez szkołę,

- przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole, domu i środowisku lokalnym dla

uzyskania przyjaznych więzi międzyludzkich w relacjach uczeń – uczeń, nauczyciel –

uczeń, dziecko – rodzic, kolega – koleżanka, itp.,

- kształtowanie właściwej postawy wobec substancji psychoaktywnych, ukazywanie

zagrożeń jakie niosą ze sobą uzależnienia.

Podjęto działania, którymi kierował szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa, pani Emilia
Palińska:

- nawiązanie współpracy z Kierownikiem Posterunku Policji w Kleszczowie oraz

organizacja pogadanek na temat bezpiecznego spędzania czasu w szkole i poza nią,

- współpraca z Komendą Policji w Kleszczowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Kleszczowie, Interdyscyplinarnym Zespółem ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Kleszczowie oraz Poradnia Życia Rodzinnego w Kleszczowie,



- kontynuacja działalności Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa,

- przystąpienie do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego

Puchatka”,

- przygotowanie uczniów do konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie

w ramach programu „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Uczniowie: Patrycja

Zakolska i Antoni Koszur zdobyli 4 miejsce,

- organizacja warsztatów profilaktycznych na temat: tolerancji, uzależnień od alkoholu,

narkotyków, dopalaczy a także internetu i komputera,

- organizacja przedstawień profilaktycznych: „Z miłości do serduszka”,

- przygotowanie szkolenia dla rodziców pt. „Dlaczego NIE- asertywne wychowanie bez

agresji”, liczne indywidualne konsultacje z opiekunami dzieci,

- udział w programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę”,

- uzyskanie certyfikatu „Chronimy dzieci”, przyznawanego w ramach Rządowego

programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom oświatowym realizującym

Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem,

- kierowanie szkolnymi obchodami uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka: warsztaty,

konkursy, pogadanki, przedstawienie,

- podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie zajęć indywidualnych

i grupowych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze,

- przeprowadzanie diagnoz celem uzyskania informacji na temat uczniów mających

trudności w nauce oraz uczniów sprawiających problemy wychowawcze bądź

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

- realizacja założeń ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,

- przygotowanie próbnej ewakuacji budynku szkoły przy współpracy ze Szkolnym

Inspektorem BHP oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowie.

Działalność szkoły w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami,
placówkami oświatowymi, środowiskiem lokalnym

W bieżącym roku szkolnym, Szkoła Podstawowa w Kleszczowie dążyła do pogłębienia

i utrwalenia współpracy i relacji z rodzicami poprzez:



- organizowanie lekcji, spotkań z ciekawymi osobami np.: rodzicami wykonującymi
ciekawy zawód, posiadającymi nietypowe hobby,

- współtworzenie uroczystości i imprez szkolnych, np. Kiermasz Świąteczny, Dzień
Edukacji Narodowej, Dzień Rodziny i Sportu,

- opracowanie rocznego harmonogramu wywiadówek i konsultacji dla rodziców.

Dowodem współpracy jest uzyskanie certyfikatu udziału w projekcie „Szkoła
Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Szkoła Podstawowa aktywnie współpracowała z instytucjami i organizacjami
użyteczności publicznej, takimi jak: Gminny Ośrodek Kultury, Kompleks Dydaktyczno-
Sportowy SOLPARK, Gminna Biblioteka Publiczna, L K S Omega Kleszczów, OSP, Parafia
Rzymsko – Katolicka i Parafia Ewangelicko – Reformowana, ZOT PTSM w Piotrkowie
Trybunalskim, ZHP.

Pozyskiwała ponadto sojuszników wspierających działalność szkoły: Kuratorium
Oświaty, Samorząd Gminy Kleszczów, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Bełchatowie, GOPS, Komisariat Policji w Kleszczowie, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, lokalne media, stowarzyszenia
i kluby.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie podejmowała działania na rzecz środowiska
lokalnego. Wśród nich wylicza się:

- rozpoznawanie i realizowanie oczekiwań edukacyjnych środowiska,

- uczestnictwo w akcjach charytatywnych: Kiermasz świąteczny,

- nadawanie honorowego tytułu Przyjaciela Korczakowskiej Szkoły osobom
angażującym się w działalność placówki. W roku szkolnym 2015/2016 zaszczytny tytuł
otrzymali: pani Sylwia Lasota, pan Mariusz Najmrodzki oraz Firma Caparol Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Kleszczowie,

- kształtowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku:
podejmowanie działań promocyjnych, zapoznawanie środowiska lokalnego z działaniami
szkoły i sukcesami uczniów, eksponowanie osiągnięć uczniów – tablice informacyjne,
kronika, zebrania rodziców, strona internetowa szkoły oraz stała obecność szkoły w mediach
lokalnych: prasa, Internet, telewizja.

PODSUMOWANIE

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/2016
zrealizowała wszystkie zadania, które sobie wytyczyła. W centrum różnorodnych działań
stawialiśmy zawsze dziecko oraz jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój
na różnych płaszczyznach życia społecznego i intelektualnego. Mając na uwadze
zróżnicowane możliwości uczniów, uwzględniając ich pochodzenie, środowisko rodzinne,
bagaż różnych doświadczeń – indywidualizowaliśmy proces nauczania. Dzieci zdolne miały



możliwość rozwoju własnego potencjału. Dzieci słabsze, gorzej radzące sobie
z przyswajaniem wiedzy, często nieśmiałe, świadome braków, miały zapewnione
odpowiednie wsparcie. Pracując z uczniem słabym dawaliśmy pozytywny przekaz
o postępach, osiąganych często małymi krokami.

W czasie uroczystości szkolnych nasi uczniowie mogli pogłębiać wiedzę na istotne tematy
np. niepodległość Polski, poczucie tożsamości narodowej, zdrowy styl życia, racjonalne
odżywanie, znaczenie świąt i tradycji w życiu społecznym, pojęcie bezpieczeństwa w czasie
wolnym, odpowiednie zachowanie w szkole, stosunek do drugiego człowieka, odkrywanie
w sobie talentów, pasji, poznawanie sylwetki i dokonań naszego Patrona Janusza Korczaka.

Realizacja wszystkich zadań, jakich podjęła się szkoła w roku szkolnym 2015/2016 była
możliwa dzięki wsparciu i zrozumieniu organu prowadzącego oraz innych instytucji.


