
LISTA DOKONAŃ I OISĄGNIĘĆ 

w I semestrze 

  roku szkolnego 2017/2018                                                           

w Szkole Podstawowej nr 1  w Proszowicach 

 

 

 otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu 

AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI- dzieci realizują swoje pasje 

na zajęciach z informatyki, matematyki, przyrody, otrzymują wsparcie  na zajęciach 

wyrównawczych. Zakupiono ogrom pomocy dydaktycznych, multimedialnych, 

komputerowych. Uczniowie będą mogli skorzystać z organizowanych wycieczek 

edukacyjnych           w ramach projektu pomocą objęto 400 uczniów. Działania w tym 

projekcie  koordynuje  p. Zbigniew Rybiński oraz Pani dyrektor Bernadeta Gruszka 

 SP 1 otrzymała CERTYFIKAT SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO-        

p. D. Bartkowska 

 Realizujemy w oddziale z poszerzonym językiem angielskim program Erasmus + 

Digital Legends, którego opiekunem jest p Izabela Krzywkowska. 

 Zorganizowano spotkania z przedstawicielami Policji w celu podniesienia 

bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły- pedagodzy szkolni 

 Zamontowano stojaki rowerowe wspierające zdrowy tryb życia u dzieci starszych       

z dofinansowania projektu FIO napisanego i zrealizowanego przez członków 

stowarzyszenia UKS Jedynka p. Joannę Paluch i p. Zbigniewa Rybińskiego. 

 W oddziałach 1-5, realizujemy PROGRAM DLA SZKÓŁ,  dzięki któremu dzieci 

jedzą świeże warzywa, owoce i piją produkty mleczne, osobą która koordynuje to 

działanie jest p. Jadwiga Fularska 

 Obchodzimy Święto Patrona Szkoły wraz z 200 rocznicą śmierci T. Kościuszki- za 

całość przedsięwzięcia odpowiedzialna była p. Beata Kawalec we współpracy z B. 

Marzec, A.Stopińska, M.Lewandowska, E Grzesik, imprezą towarzyszącą jest szereg 

konkursów o charakterze ponad powiatowym skierowanych do szkół w rejonie. 

Patronat wicewojewody na całość tych uroczystości szkolnych pozyskała p. J. Paluch.  

 W szkole odbyły się spotkania uczniów  i nauczycieli  z:  posłem na sejm prof. 

Włodzimierzem Bernackim oraz posłem Ruchu Kukiz 15 panem Norbertem 

Kaczmarczykiem – nauczyciele świetlicy szkolnej. 

 Przygotowujemy uczniów do występów artystycznych z okazji: 

- Ślubowania klas pierwszych- p E. Bujakowska i p R. Ziętarska. 

-apel: „ Bezpieczna droga do szkoły” –p. M. Żywot  

-apel: „ Święto Komisji Edukacji Narodowej – p. A. Jagła 

-apel: 11 listopada Święto Niepodległości” –p. M. Korus,  

-apel; „ Tradycje i Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” p. D.Bogucka 

-„Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach przedszkolnych. 

-„ Dzień Babci i Dziadka” w świetlicy szkolnej z udziałem zaproszonych gości: 

wicewojewoda: p. Józef Gawron, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice: Grzegorz 

Cichy, Z-pca Burmistrza: Iwona Latowska --   p Lidia Zawartka, p Ilona Augustyńska 

Zych 



 Przygotowanie układów choreograficznych i występów podczas uroczystości 

szkolnych - K.Hajdys i A. Chorąży.  

 Uczeń z naszej szkoły Max Polkowski  został laureatem konkursu ponad 

powiatowego w animacji komputerowej, Adrian Gajda laureatem w konkursie 

historycznym. Mamy finalistów w konkursie plastycznym w konkursach 

kościuszkowskich pod patronatem wojewody, które zorganizowało  stowarzyszenie 

UKS Jedynka.      

 Wyróżnienie w konkursie wokalnym „Wygraj szansę”- Ela Adamczyk pod 

kierunkiem p. J. Greli-Skóry. 

 Realizujemy projekt „KULTURA I SZTUKA” dofinansowujący wycieczki do 

Teatru, Opery, Filharmonii, Muzeów, warsztaty edukacyjne, którego autorem, 

koordynatorem i  organizatorem  jest      p. Joanna Paluch 

 Przedstawiamy, konsultujemy z rodzicami i realizujemy, plan wycieczek 

programowych oraz wyjazdów do kina, teatru, filharmonii ( wychowawcy oddziałów) 

 Obchodziliśmy Dzień technologii- każda lekcja w szkole odbyła się z pomocą 

technologii informatycznej przy użyciu sprzętu komputerowego -odpowiedzialne za 

to zadanie były  p. Joanna Paluch i p. Magdalena Lewandowska. 

 Mamy Laureata Konkursu Powiatowego w prezentacji komputerowej- Max 

Polkowski przygotowany przez p. J. Paluch 

 Maja Wieczorek zajęła II m-ce w Gminnym konkursie recytatorskim w CKiW.- p. 

M.Herman, K.Chojnacka, przygotowanie i przeprowadzenie –p. M. Łakoma 

 SP nr 1 reprezentowana jest w Zlocie Szkół im. T Kościuszki w Krakowie. 

odpowiedzialną była p. Maria Kieruzal 

 Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Hiszpani i Anglii- p 

M.Czernik 

 Uczniowie wszystkich oddziałów uczestniczyli w profilaktycznej akcji „My nie 

gryziemy”- edukującej  jak zachować się podczas spotkania nieznanego psa, którego 

inicjatorem była p. Dorota Bartkowska. 

 Mamy: laureatkę Ogólnopolskiego Algorytmicznego  Konkursu Informatycznego 

BÓBR Wiktoria  Jakubowska z 6b, którą przygotowywała do konkursu p Joanna 

Paluch. 

 W szkole działa Chór szkolny „Bel Canto”, pod kierunkiem p Joanny Greli- Skóry. 

 Oddział 7b realizował projekt ”Szkoła Dialogu”- pod kierunkiem p. Bożeny Kłos. 

 Zorganizowano konkurs na kartkę świąteczną- opiekun p E. Grzesik 

 Uczniowie reprezentowali szkołę w konkursie plastycznym i inofrmatycznym "Od 

kamiennej tabliczki do ebooka” organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów 

Zespołu Szkół w Proszowicach opiekunowie p. E Grzesik i p. J. Paluch. 

 Włączamy dzieci do uczestnictwa w konkursach, szkolnych, powiatowych                    

i  kuratoryjnych:  

Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursów 

kuratora oświaty: 

-Do konkursu  matematycznego uczniów przygotowała  p. J. Grzybowska 

-J. angielskiego, M. Lewandowska 

-Konkurs  humanistyczny.  P K. Chojnacka, M. Herman 

 Ponadto: 

-I miejsce całego zespołu klasowego 3a i 3b w Szkolnym Turnieju wiedzowo-

sportowym- prowadząca p. M. Korus 

 

-I miejsce oddziału 3c w konkursie – O zdrowym stylu życia w ramach projektu „Nie 

pal przy mnie”; II miejsce oddział 1b; III miejsce oddział 2a; 



 

-Udział uczniów w konkursach plastycznych „Zjednoczeni w różnorodności- tak 

różni, tacy sami” ( na temat Unii Europejskiej) oraz w szkolnym konkursie 

plastycznym – wykonanie rzeźby patrona T. Kościuszki III miejsce Franciszek 

Warchoł  

 

-III miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Tadeusz Kościuszko – praca 

przestrzenna” – Franciszek Warchoł, wyróżnienie Maja Błaut 1b, 

 

-Natasza Szaporów zdobyła III miejsce a Kornelia Jelonkiewicz zdobyła wyróżnienie 

w gminnym konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez CKiW w 

Proszowicach i Parafię.- siostry zakonne, p. J. Grela-Skóra 

 

 Uczniowie szkoły uczestniczyli w projekcie „Już Pływam” doskonaląc swoje 

umiejętności pływackie korzystając z pływalni MOSiR Proszowice. 

 Uczestniczyli w kilkunastu rozgrywanych na terenie Gminy i Powiatu zawodach 

sportowych w których zajęli czołowe lokaty: 

 

-I miejsce w powiatowych zawodach piłki nożnej halowej chłopców opiekun uczniów 

p. Robert Stanula 

-I miejsce w Powiatowych Zawodach Pływackich Igrzyska Dzieci  w stylu 

grzbietowym oraz dowolnym – zdobył  Szymon Żmigrodzki. 

-I miejsce w   Powiatowych Zawodach Pływackich Igrzyska Dzieci w stylu 

klasycznym  wywalczył Filip Gil   

-I miejsce w   Powiatowych Zawodach Pływackich Igrzyska Dzieci w stylu 

klasycznym  wywalczyła Julia Ciepielewska. 

-I miejsce w   Powiatowych Zawodach Pływackich Igrzyska Dzieci w stylu 

dowolnym  wywalczyła Kaja Olender.- opiekunem zawodników był p. Mateusz 

Stopiński. 

 

 Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu AKTYWNA ŚWIETLICA- pomocą 

objętych 45 potrzebujących wsparcia uczniów na zajęciach popołudniowych, który 

koordynuje p Zbigniew Rybiński. 

 Włączamy się w wolontariaty:  

-akcje WOŚP- p. M. Kieruzal 

-Zakrętki dla Marysi- K. Chojnacka 

-Podaruj dzieciom uśmiech,  

-Gwiazdka dla zwierzaka- p. J.Paluch 

-Pomoc dla  Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej- B. Marzec 

- Dar serca- p. M. Czernik 

-Makulatura- B. Kubacka. 

 W szkole działa Koło Przyjaciół Dzieci, dzięki któremu rodziny będące w trudnej 

sytuacji życiowej dostają pomoc żywnościową – p. D. Bartkowska 

 Realizujemy spotkanie muzyczne z muzykami z filharmonii.- J. Grela - Skóra 

 Oddziały od 1-7 uczestniczyły w Jasełkach oraz Wielkim Rodzinnym Kolędowaniu 

organizowanym w placówce Caritas oraz Orszaku Trzech Króli – siostra Rafaela , p.P. 

Gajda,  

 Organizujemy spotkania z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 

szkolą uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 



 Modernizujemy sale lekcyjne, instalujemy monitory interaktywne,  zapewniamy 

uczniom udział w zajęciach programowania z wykorzystaniem tabletów, laptopów. 

 W świetlicy szkolnej została zamontowana ścianka działowa, pozwalająca na 

prowadzenie zajęć świetlicowych w dwóch odrębnych salach. 

 Wprowadzono do ewidencji szkolnych zbiorów bibliotecznych ponad 2300 

egzemplarzy nowych podręczników 

 Zakupiono 120 szt. szafek ubraniowych dla uczniów starszych oddziałów 

 Szkoła  otrzymała  3 monitory interaktywne w programie AKTYWNA  TABLICA, 

który napisali p. Joanna Paluch i p. Zbigniew Rybiński. 

 Zorganizowaliśmy zabawy karnawałowe połączone z „tłustym czwartkiem” dla 

oddziałów 1-7 w dniu 8.02.2018 r. 

 UKS Jedynka organizuje wypoczynek zimowy dla uczniów w formie zimowiska                                                  

„ Ferie z Jedynką”. 

 

 

 DYREKTOR SP NR 1  

W PROSZOWICACH 

 

Mgr B. Gruszka 


