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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

Ad. 1. Przeprowadzone remonty w szkole od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. 

L. p. Zakres remontu 

1.  Malowanie wszystkich pomieszczeń w przedszkolu. 

2.  
Poprawa akustyki na sali gimnastycznej – położenie tynku akustycznego na 

suficie sali gimnastycznej 

3.  Zamontowanie płyt akustycznych na ścianach szczytnych sali gimnastycznej.  

4.  Wymiana koszy do koszykówki. 

5.  Obłożenie ścian szczytnych sali gimnastycznej materacami. 

6.  Malowanie ścian sali gimnastycznej. 

7.  Malowanie 3 sal lekcyjnych. 

8.  Malowanie sanitariatów. 

9.  Remont podłogi (położenie tarketu) w sali lekcyjnej 

10.  Malowanie ścian i położenie tynku mineralnego na korytarzu – 3 piętro 

11.  
Doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek (korytarz – trzy piętra, parter, 

świetlica, pokój nauczycielski - 3 piętro) 

 

Ad. 2.  Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz 

bezpieczeństwa w placówce. 

 

Szkoła Podstawowa  

 

Proces wychowawczy w szkole przebiegał systematycznie zgodnie z opracowanymi 

programami SPW i SPP.  

 

Sprawozdanie  działalności opiekuńczo - wychowawczej  

 

1. Szkolny Program Wychowawczy  realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, 

których działania zmierzają do wspierania rodziny w jej działaniach wychowawczych i 

do wykształcenia u wychowanków następujących wartości: zdrowie, życie rodzinne, 
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uczciwość, tolerancja, godność, poczucie własnej wartości, otwarcie na drugiego 

człowieka, odpowiedzialność, wytrwałość, kultura, wartości patriotyczne, ciekawość 

poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do pracy zespołowej, 

edukacja medialna, tolerancja wobec drugiego człowieka.                                                                                                                                    

 

2. Nauczyciele systematycznie badają i rozpoznają środowisko wychowawcze 

uczniów poprzez: rozmowy indywidualne,  ankiety, wywiady, pogadanki z uczniami i 

rodzicami, zajęcia adaptacyjne, klasowe wyjazdy okolicznościowe, ogniska, rajdy 

piesze klasowe, rajd integracyjny z udziałem rodziców „Siedmiomilowe buty” – dla 

klas I – III, rajd w Góry Świętokrzyskie „Świętokrzyska Baba Jaga” – dla klas IV-VI, 

biwaki klasowe, praca pedagoga szkolnego - diagnoza zespołów klasowych, 

diagnoza problemów wychowawczych, badanie poziomu agresji w zespołach 

klasowych, badania socjometryczne.                                                                                                 

3. Szkoła wspomaga uczniów w rozwijaniu zdolności i zainteresowań poprzez: 

 realizację projektów i programów:    

- Projekt „Wesołe przedszkolaki”, 

- Mega Misja, 

- PoczytajMy,  

- eTwinning,  

-  iTeatr TVP dla Szkół, 

-  Mistrzowie Kodowania 

- Dziecięca Piłka Ręczna, 

- Mały Mistrz, 

- Klub Aktywnego Przyrodnika,   

- Szklanka Mleka, 

- Owoce i warzywa w szkole, 

- Ekodzieciaki,   

- Program edukacyjny Tesco „Od uprawy do potrawy” - „Prawa pacjenta – dziecka w 

szkole” 

- 23. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego – cykl działań 

zmierzający do wyłonienia najlepszej polskiej książki dla dzieci napisanej w 2014 

roku.                                                                                                                

 innowacji pedagogicznych:  

 „Teatr niejedno ma imię”,  
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 „Plastikowy świat”,  

 „Programowanie z klasą”   

 udział uczniów w licznych kołach zainteresowań 

- w klasach I – III 11 międzyoddziałowych kół zainteresowań:  

- koło czytelnicze,  

- koło czytelniczo – plastyczne, 

- koło redakcyjne „Kornelia”, 

- koło artystyczno-teatralne 

- koło j. angielskiego, 

- koło matematyczno-informatyczne, 

- zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu MegaMisja, 

- koło ekologiczne, 

- koło religijne, 

- zespół instrumentalno-perkusyjny „Kornele”, 

- zespół  PIRAMIDA. 

  - w klasach IV-VI - 14 kół przedmiotowych i zainteresowań; 

 

Efekty pracy na zajęciach kół zainteresowań: 

- przygotowywano uczniów do konkursów, przeglądów tanecznych:  

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „25 lat PSP – 

Profesjonalni, Sprawni, pomocni”, XIV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny, 

Przyrodniczy i Matematyczny, Wojewódzki Konkurs „Bądź e(ko)nergetyczny i zostań 

konstruktorem ekologicznej elektrowni”, Międzyszkolny konkurs „Powstanie 

warszawskie i jego mali bohaterowie”, VII edycja Turnieju Wiedzy Przyrodniczo – 

Leśnej o Puchar Nadleśnictwa „Las mi drogi, las mi bliski”, Gminny Konkurs Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym”, III Gminny Konkurs Wiedzy o Profilaktyce, Gminny 

Konkurs Plastyczny: „Morawica moje miasto”, „W walce o czyste powietrze”,  Szkolny 

konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii”, „Mistrza Słowa i Pióra”, „Mistrza Słówek”, Mistrza 

Łamańców Językowych „Tongue Twisters”, II Konkurs Czytelniczy „Czytanie to moja 

pasja” oraz licznych ogólnopolskich, wojewódzkich, gminnych przeglądów wokalnych 

i tanecznych;   

- realizowano projekty: e-Twinning, „Z zasadami ortograficznymi za pan brat”, „The 

Animal Kingdom”, „My favourite book”,  
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- uczestniczono w warsztatach: artystycznych w Muzeum Narodowym i Diecezjalnym 

w Kielcach, detektywistycznych w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach 

„Rozruszaj szare komórki”, ekologicznych: w Regionalnym Centrum Naukowo – 

Technicznym Leonardo da Vinci, w hipermarkecie Tesco, 

- realizowano innowacje pedagogiczne „Plastikowy świat”, „Teatr niejedno ma imię”, 

„Programowanie z klasą”; 

- przygotowano dzieci do publicznych wystąpień podczas akademii, apeli 

okolicznościowych, przygotowano inscenizacje bajki „Czerwony Kapturek”, „Kraina 

lodu”, „Bajkowy korowód postaci z książek K. Makuszyńskiego”, „Shrek”, „Brzydkie 

kaczątko”, „The Sleeping Beauty”, „Gdzie wy macie Polskę…” 

- usprawniono umiejętności językowe poprzez współpracę ze szkołą w Hiszpanii  

- prezentowano umiejętności: 

- językowe,  na uroczystym podsumowaniu Dni Języka Angielskiego, 

- wokalne (zespół BEMOLE), podczas uroczystości, konkursów, akademii, 

taneczne (zespół PIRAMIDA),  podczas licznych uroczystości szkolnych, 

gminnych, konkursów, przeglądów, festiwali ogólnopolskich. 

- gry na dzwonkach chromatycznych (zespół KORNELE), 

- przedmiotowe; 

- upowszechniano czytelnictwo, rozwijano kompetencje czytelnicze wśród dzieci: 

 monitorowano czytelnictwo wśród uczniów, 

 wzbogacono księgozbiór biblioteki, 

 zorganizowano lekcje biblioteczne, z edukacji medialnej, zajęcia promujące 

nowości, 

 organizowano konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, literackie, 

„Najciekawsze przygody Koziołka Matołka”, konkurs p.n. „Czytanie to moja 

pasja” 

 kontynuowano akcję głośnego czytania dzieciom „Cała Polska czyta 

dzieciom”, 

 uruchomiono z inicjatywy rodziców (p. Wojtyś) bookcrossingu - (książkom 

pochodzącym od darczyńców darowano „drugie życie”), 

 współpracowano z Wojewódzką Biblioteką im. W. Gombrowicza w Kielcach, 
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 zorganizowano spotkanie z pisarką, Anną Czerwińską-Rydel, autorką serii 

powieści biograficznych dla dzieci i młodzieży o wielkich Polakach oraz z 

Burmistrzem Miasta i Gminy Morawica p. M. Burasem, 

 realizowano ogólnopolski projekt pod hasłem „PoczytajMy”, 

 powołano do życia Klub Czytającego Przyjaciela, 

 zorganizowano Korneliadę – konkurs znajomości książek K. Makuszyńskiego. 

 zorganizowano Dni Języka Angielskiego i Dni Kultury Języka, warsztaty 

językowe pod hasłem: „Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” w  

Energetycznym Centrum Nauki, 

 Uczniowie uczestniczyli w spektaklach teatralnych (Teatr im. S. Żeromskiego, 

Teatrzyk „Kubuś”, Internetowy Teatr TVP dla szkół). 

- otrzymano wyróżnienia i nagrody: Europejska Odznaka Jakości eTwinning, Krajowa 

Odznaka Jakości eTwinning, list gratulacyjny z FRSE w Warszawie, wyróżnienie w 

Międzynarodowym Konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny 2017”, I 

miejsce w XIV edycji Bajkowego konkursu rysunkowego „Plastik i jego zaczarowane 

pudełko”, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Bądź e(ko)nergetyczny i zostań 

konstruktorem ekologicznej elektrowni”, III miejsce w Gminnym Konkursie „Morawica 

moje miasto”, liczne nagrody w konkursach wokalnych. 

- korzystano z aplikacjami internetowych np.LearningAps,  

- przygotowywano gazetki tematyczne i okolicznościowe, 

- zorganizowano akcje charytatywne „Szlachetna paczka”, „Paczka dla zwierzaczka”, 

„Pomaganie przez odkręcanie” - zbiórka plastikowych nakrętek, "Jałmużna  

Adwentowa" - sprzedaż  sianka bożonarodzeniowego – pomoc dla Misji w Czadzie, 

- redagowano szkolne gazetki: Jaszkółka i Kornelka. 

- współpracowano z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” i WDK Kielce (dzieci obejrzały 3 

przedstawienia: „Królowa Śniegu” i „Szalone bajeczki z dziadunia teczki”, „Piotruś 

Pan”). 

- kształtowano zamiłowania muzyczne – wyjazdy do Filharmonii Świętokrzyskiej im. 

Oskara Kolberga w Kielcach - koncert mikołajkowy "Dysonans czyli powrót 

królewicza" , udział w szkolnych koncertach muzyków filharmonii (10 spotkań), udział 

w zajęciach zespołu instrumentalno-perkusyjnego Kornele, w zajęciach chóru 

szkolnego oraz zajęciach  Dętej Orkiestry Szkolno - Gminnej,  
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- promowano osiągnięcia uczniów: na stronie internetowej szkoły, w Gazecie 

Morawickiej, w gazetkach szkolnych, na apelach,  nagrody za czołowe miejsca w 

konkursach i stypendium za najlepsze wyniki w nauce 

Szkoła została wyróżniona za innowacyjną działalność edukacyjną na Europejskim 

Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. 

 

4.     Wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych:  

 Realizacja treści przedmiotu WDŻ,  

 Współpraca z miejscową parafią - organizacja rekolekcji,  

 Projekty dotyczące tradycji religijnych: Jasełka, Wigilie klasowe,  

 Aktywny udział uczniów w akcjach charytatywnych, 

 Obchody Tygodnia Misyjnego, 

5.    Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji i historii: 

 Udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,  

 Udział w uroczystościach patriotycznych zgodnie z Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości Szkolnych: Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja, 

 Udział uczniów w  lekcji historyczno - patriotycznej połączonej z warsztatami 

pt. „Józef Piłsudski - czyn legionowy w regionie świętokrzyskim"- w Ośrodku 

Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach 

 Zwiedzanie  Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i obejrzenie 

filmu „ Miasto ruin” 

 Wycieczka śladami miejsc pamięci w Morawicy, obejrzenie filmu "Historia rodu 

Oraczewskich" w Centrum Samorządowym w Morawicy, 

 Montaż słowno - muzyczny mający na celu uświadomienie jak objawia się 

patriotyzm we współczesnym świecie. Montaż zatytułowany „ Gdzie wy macie 

Polskę…”, 

 Włączenie się klas do ogólnopolskiej akcji BohaterOn, podjęcie dyskusji na 

godzinie z wychowawcą nt. patriotyzmu oraz  przygotowanie plakatów 

„Współczesny patriota to…”, przedstawienie montażu słowno – muzycznego z 

okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczenie w lekcji historyczno 

- patriotycznej połączonej z warsztatami pt. „Józef Piłsudski - czyn legionowy 

w regionie świętokrzyskim". Celem lekcji w Ośrodku Myśli Patriotycznej i 

Obywatelskiej było otwarcie uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, 
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przybliżenie historii regionu, pobudzenie do zmiany postaw.  W ramach 

uczczenia miesiąca kwietnia, który jest Miesiącem Pamięci Narodowej 

piątoklasiści mieli okazję zetknąć się z tragedią Michniowa jako symbolu 

męczeństwa ludności polskich wsi w trakcie II wojny światowej. Odwiedzili 

Dom Pamięci Narodowej, pochylili się nad "Michniowską Pietą". 

 Odbyły się wycieczki, rajdy piesze i rowerowe przybliżające kulturę, krajobrazy 

i folklor naszej gminy: do Chałupek, do Nidy, do Łabędziowa, do Radomic, rajd 

do Leśniczówki Bilcza Zastawie, 

 Nauka piosenek żołnierskich i partyzanckich na lekcjach muzyki; udział Chóru 

Szkolnego w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej w Kielcach, 

 Ślubowanie klas pierwszych, 

 Zorganizowanie obchodów Dnia Patrona: 

- uroczysta akademia 

-  konkurs wiedzy o życiu i twórczości Kornela Makuszyńskiego „Korneliada” 

dla klas  I-III i klas IV- VI 

-  konkurs plastyczny na ilustrację do książek patrona, 

 Realizacja Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych i klasowych 

-  Dzień Edukacji Narodowej 

-  Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet 

-  Święto Niepodległości 

-  Dzień Górnika 

-  Jasełka, 

-  Święto Patrona,  

-  Zabawa Karnawałowa,  

-  Dzień Babci i Dziadka, 

-  Walentynki, 

-  Dzień Ziemi, 

-  Święto Konstytucji 3 Maja, 

-  Festyn Rodzinny, 

-  Zakończenie roku szkolnego 

 Kształtowanie szacunku do ciężkiej pracy górników – program artystyczny 

przygotowany  dla Kopalni Wapienia w Morawicy, 
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6.    Tworzenie warunków do właściwego rozwoju emocjonalnego – zajęcia 

poświęcone  komunikacji interpersonalnej i rozwiązywaniu konfliktów - realizacja 

Szkolnego Programu Profilaktyki. 

7.    Kształtowanie postaw ekologicznych. 

 Obchody Dnia Ziemi,                                                                                                                             

 Udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata „Odkrywamy czystą Polskę",  

 Wycieczki po ścieżkach dydaktyczno – przyrodniczych naszego regionu i 

gminy: Nadleśnictwo Bilcza- Zastawie, Radomice,  

 Aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych, 

 Udział w konkursach ekologicznych, np. "W walce o czyste powietrze" - 

konkurs plastyczny, Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Bądź 

e(ko)nergetyczny i zostań konstruktorem ekologicznej elektrowni", 

 Udział w programie edukacji ekologicznej  „Zielone Dzieciaki - Festiwal 

Recyklingu Morawica 2017", 

 

8.    Rozwój samorządności:  

 Powołanie SU i Małego SU i ich działalność wynikająca z Planów Pracy,  

 Przestrzeganie i propagowanie praw i obowiązków ucznia i dziecka (zajęcia 

prowadzone przez pedagoga szkolnego), 

 Działania integrujące społeczność szkolną, czyli działania wynikające z 

Kalendarza Imprez Szkoły i Klasy, 

 Imprezy środowiskowe: 

- Rodzinny Festyn Sportowy,  

- Gminny Dzień Dziecka,  

- Święto Rodziny – w klasach; 

- Wigilie klasowe, 

- Zabawa karnawałowa 

  Kultywowanie tradycji szkolnych, np. Święto Patrona, Ślubowanie klas I, 

redagowanie gazetek szkolnych Jaszkółka  i Kornel'Ja, prowadzenie Kroniki 

Szkolnej, pasowanie na czytelnika, 

 Udział w akcjach charytatywnych, 

 uczestnictwo w Dniach Otwartych Samorządu Lokalnego 
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9.     Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia i dbania o kulturę 

fizyczną:  

 Każdego roku szkoła organizuje festyn rodzinny. Głównym jego celem jest 

integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, promowanie zdrowego stylu życia i 

aktywności fizycznej.  

  organizacja i udział w gminnych zawodach sportowych, udział klas I-III w 

Gminnym Turnieju Gier i Zabaw,  

 Udział w Gminnym Turnieju Lekkoatletycznym,  

 Realizacja projektów sportowych  "Mały Mistrz", "Horyzonty aktywności fizycznej",                                                                                                         

 Podnoszenie sprawności uczniów poprzez udział w różnorodnych zajęciach 

sportowych (min. sekcja badmintona, karate, zajęcia z pływania na basenie,  

formacja taneczna PIRAMIDA), organizacja rajdów pieszych: Siedmiomilowe buty, 

Świętokrzyska baba Jaga, rajdów klasowych, zielonych szkół,  

 Realizacja projektu "Szkoła przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej",  

 Udział w akcjach ,,Szklanka mleka dla ucznia" i ,,Owoce w szkole",  

 Przygotowanie zdrowego śniadania z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością, 

 Udział w programach profilaktycznych,  

 Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk.  

 

10.      Kształtowanie nawyków bezpiecznego życia min. poprzez: 

 Przeprowadzenie w klasach pogadanek na temat bezpieczeństwa w drodze 

do i ze szkoły, 

 Zajęcia z wychowania komunikacyjnego,  

 Czołowe lokaty w konkursach dotyczących przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze, udział w konkursach 

komunikacyjnych np. "Bądź ostrożny na drodze",  udział w spektaklach 

teatralnych dotyczących bezpieczeństwa, 

 Spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach - 

,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne 

wakacje”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”,  prelekcja i projekcja filmu 

,,Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z internetu", spotkanie z 

rodzicami uczniów klas 6 nt. Zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

korzystania z Internetu” 
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 Cykl lekcji z informatyki na temat bezpieczeństwa w sieci,  

 Wycieczka do Kielc w ramach akcji ,,Kochane Pierwszaki 2016/2017 - 

spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia 

(propagowanie zdrowego stylu życia), 

 Spotkanie ze Strażą Gminną, 

 Wyposażenie uczniów w odblaski, 

 Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod okiem fachowców. 

 

11.     Poszanowanie tradycji i wartości rodzinnych; wspieranie rodziny:  

 Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pedagoga, psychologa, 

specjalistów z zewnątrz,  

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna,  

 Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej, 

 Współpraca z GOPS, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

 Uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych, wywiadówkach i 

półwywiadówkach,  

 Prezentowanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w formie wizualnej 

podczas wywiadówek i poprzez aktualizowanie strony internetowej szkoły, 

 Otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

 Zorganizowanie punktu konsultacyjnego – dyżury psychologa w szkole. 

12.    Ciągłe wzbogacanie oferty działań opiekuńczych szkoły – np. poszerzenie 

oferty świetlicy, dostosowanie dowozów dzieci do szkoły do potrzeb, organizacja 

posiłków dla dzieci, udział w akcji „Szklanka mleka dla ucznia”, „Owoce w szkole”.  

13.   Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. 

14.   Wzbogacanie umiejętności pedagogicznych kadry pedagogicznej.  

 

Formy działalności profilaktycznej 

Obszary oddziaływań profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 to: 

I. Bezpieczeństwo dzieci. 

II. Zapobieganie agresji i przemocy w szkole. 

III. Profilaktyka uzależnień. 

Główne zadania profilaktyczne zrealizowane przez szkołę poprzez różne formy 

pracy. 
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1. Po dokonaniu diagnozy środowiska szkolnego oraz ewaluacji działań 

profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 opracowano 

harmonogram działań profilaktycznych na nowy rok szkolny, który zawierał działania 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2.  Pedagog szkolny i wychowawcy klas dokonali rzetelnej diagnozy problemów i 

zagrożeń występujących w środowisku szkolnym. Na podstawie opracowanej 

diagnozy sporządzili plany pracy wychowawczo-profilaktycznej dla poszczególnych 

zespołów klasowych. 

3.  Uczniowie byli wdrażani do przestrzegania norm zachowania obowiązujących w 

szkole. Podjęto działania poprawiające dyscyplinę na zajęciach oraz przerwach. 

4.  Organizowano warsztaty profilaktyczne, zajęcia psychoedukacyjne, wycieczki, 

ogniska, rajdy, spotkania pozalekcyjne, uroczystości szkolne, imprezy rekreacyjne i 

sportowe w celu integracji zespołów klasowych oraz całej społeczności szkoły. 

5.  Rozwijano zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania 

i wychowania, zorganizowanie przedmiotowych kół zainteresowań, sportowych, 

tanecznych, wokalnych. 

6.  Samorząd Uczniowski był zaangażowany do działań profilaktycznych szkoły: 

 podczas spotkań z pedagogiem przedstawiał spostrzeżenia i wnioski 

dotyczące    aktualnej sytuacji wychowawczo-profilaktycznej szkoły oraz 

propozycję działań w tym zakresie; 

 przygotował Dzień Przeciw Przemocy. 

 

7.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez  

pedagoga szkolnego oraz  przez specjalistów spoza szkoły : 

 Adaptacja uczniów klas pierwszych do środowiska szkolnego. 

 „Nowi uczniowie w szkole”- kl. I. 

 Zajęcia integracyjne „Jesteśmy razem”- kl. IV. 

 „Bezpieczeństwo dzieci w różnych sytuacjach życiowych’’- kl. I –III, kl. IV – V 

poprzez spotkanie z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Kielcach  

Wydziału Ruchu Drogowego. 

 Przeprowadzono pogadanki w klasach na temat przestrzegania w szkole zasad 

i regulaminu zachowania, uczono empatii i szacunku dla innych. 

 „Dopalacze- nowe narkotyki”- warsztaty profilaktyczne w klasach VI. 
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 „Rozwiązujemy problemy klasowe”- kl. VI . 

 „Prawa dziecka” - kl. III. 

 Integracja zespołu klasowego – „Możemy mieć zgrany zespół” – kl. III  

 „Poprawiamy relacje w klasie” zajęcia z udziałem psychologa – dla kl. III, V    

 „Powiedz stop uzależnieniom behawioralnym” – dla kl. VI . 

 „Jak rozwiązywać konflikty?” – kl. IV  

 „Nie pal przy mnie, proszę” – kl. II  

 „Baw się i bądź bezpieczny” – kl. II , III  

 „Jak to zrobić, żeby nie palić?” – kl. V ,VI   

 „Tolerancja sposobem na agresję” – kl. V  -  warsztaty antydyskryminacyjne 

 „Brzydkie kaczątko uczy tolerancji” - kl. I - warsztaty antydyskryminacyjne 

 Wdrożono nowy program profilaktyki „Bieg po zdrowie” w klasie IV b po 

odbytym wcześniej szkoleniu. Jest to program antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i jest na stałe 

wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. Okres krytyczny dla 

podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak pierwsze kontakty z 

paleniem tytoniu przypada na przedział wiekowy 9-10 lat. Podejmowanie 

palenia i częstość palenia wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 

rokiem życia. Dlatego grupa do której skierowany jest nowy program, to dzieci 

w IV klasie.  

 Drugim nowym programem zrealizowanym w szkole jest „Debata”. To program 

z zakresu profilaktyki alkoholowej oparty na korekcie zachowań 

normatywnych, kształtowaniu systemu wartości, wiedzy o realnych 

konsekwencjach. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest 

zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych oraz promowanie 

postawy trzeźwości. 

 W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim zostały omówione 

problemy występujące w szkole oraz wysunięte propozycje ze strony uczniów 

na wprowadzenie zmian w życiu szkoły. Samorząd współpracował przy 

organizacji Dnia Przeciw Przemocy. 

8.  Zrealizowano następujące programy profilaktyczne: 

 dla klas pierwszych – „Leon” 

 dla klas drugich – „Cukierki’’ 
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 dla klas trzecich – „Bajkowe spotkania” 

 dla klas czwartych – „Bieg po zdrowie” 

 dla klas piątych - „Veto wobec przemocy” 

 dla klas szóstych – „Debata”. 

 

9. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętność radzenia sobie ze stresem. 

10. Uczestniczyli w cyklu zajęć na temat asertywności i radzenia sobie z presją 

rówieśników, rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 

11.Przeprowadzono konkursy plastyczne z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki 

uzależnień. 

12.  Zorganizowano występy teatru profilaktycznego „Best”  pod tytułem  „Gry 

komputerowe moim życiem”, „Taka jest twoja przyjaźń”. 

13. Uczniowie uczestniczyli w projekcie profilaktycznym „Bezpieczni w Internetowej 

chmurze’’. 

14. Przygotowano Dzień Przeciw Przemocy – odbyła się 17 edycja tego spotkania 

profilaktycznego pod hasłem „Jestem sobą- nie uzależniam się”. 

15. Monitorowano przestrzeganie procedur antydyskryminacyjnych w szkole. 

16. Pedagogizacja rodziców prowadzona była przez wychowawców, pedagoga, 

psychologów w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców. Szkoła w 

ramach pedagogizacji rodziców prowadziła wywiadówki profilaktyczne  w zakresie 

radzenia sobie z problemami „Wpływ emocji na naukę i zachowanie dzieci” z 

udziałem psychologa, z udziałem psychoprofilaktyka „Jak zapobiegać uzależnieniom 

wśród dzieci i młodzieży”. 

17.  Nauczyciele podnosili swoje kompetencje wychowawczo-profilaktyczne poprzez 

udział w doskonaleniu zawodowym:   

 Szkolenie „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. 

 Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień „E-uzależnienia”. 

 Szkoleniowa rada pedagogiczna „Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. 

Rozwiązywanie konfliktów”. 

 Warsztaty psychologiczne „Dzieci z zespołem Aspergera w szkole”. 

 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Promocja zdrowego stylu życia. Program 

antynikotynowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. 

 Szkolenie pracowników szkoły na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym. 
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 Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Organizacja i realizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie 

województwa świętokrzyskiego”. 

 Doskonalenie zawodowe pedagogów w PPP w Chmielniku.  

 

18.W szkole działał Punkt Konsultacyjny, w którym pełnił dyżur psycholog z PPP w 

Chmielniku. 

19.  Szkoła współpracowała z następującymi instytucjami wspierającymi szkołę w jej 

działalności profilaktycznej: 

 PPP W Chmielniku 

 MGOPS w Morawicy 

 Policja w Morawicy 

 Straż Miejsko- Gminna w Morawicy 

 Stowarzyszenie  „Nadzieja w Rodzinie” , „Wychowanie i profilaktyka” 

 Sąd Rodzinny w Kielcach - kuratorzy. 

 

Bezpieczeństwo w szkole. 

 Szkoła w opinii uczniów, rodziców , nauczycieli uważana jest za placówkę 

bezpieczną. 

 Organizuje się Dzień Przeciw Przemocy – odbyła się 17 edycja . 

 Szkoła jest wyposażona w monitoring wizyjny. Zostały wdrożone procedury 

wykorzystania monitoringu w pracy wychowawczej. 

 W szkole są prowadzone badania dotyczące: zagrożeń, poczucia bezpieczeństwa 

uczniów, oceny pracy szkoły w tym zakresie przez uczniów i rodziców. 

 Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach trudnych, systematycznie 

je aktualizuje a nauczyciele przestrzegają opracowanych procedur 

bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach trudnych. 

 Upowszechnia się wiedzę o zasadach postępowania i konsekwencjach 

niewłaściwego zachowania w szkole wśród uczniów. 

 Prowadzi się okresową diagnozę stanu bezpieczeństwa w szkole, występujących 

zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia. 

 Uczniowie przestrzegają podziału terytorialnego. 
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 Opracowano bezpieczny dla uczniów system informowania o przypadkach 

przemocy. Funkcjonuje mobilna skrzynka pytań i problemów. 

 Obowiązuje zasada reagowania na każdy przejaw agresji i przemocy oraz 

informowania  rodziców o zaistniałej sytuacji. 

 Wzmożono kontrolę rejonów zagrożonych. 

 Szkoła współpracuje z Komisariatem Policji w Morawicy, Strażą Gminną w 

zakresie promocji zasad bezpieczeństwa. 

  W zakresie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym odbyły się spotkania ze 

Strażą Miejsko- Gminną i funkcjonariuszami Policji  na temat bezpieczeństwa 

dzieci w ruchu drogowym, cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej. 

  Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu  na temat 

zachowania się w sytuacji zagrożenia atakami terrorystycznymi. 

 Obszary składające się na bezpieczeństwo w szkole, które były realizowane na 

wysokim poziomie to: 

 Dbanie o atmosferę w szkole; 

 Promowanie zdrowego stylu życia; 

 Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom; 

 Promowanie bezpieczeństwa w sieci; 

 Dbanie o bezpieczny wypoczynek dzieci; 

 Zapewnianie bezpiecznej drogi do szkoły. 

 

Gimnazjum  

Podstawowymi kierunkami pracy wychowawczej w morawickim gimnazjum w 

r.szk.2016/17 było: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły i ocena skuteczności działań w zakresie 

wychowania 

 Zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji Szkolnego Planu 

Wychowawczego 

 Wypracowanie i wdrażanie działań wychowawczych uwzględniających wnioski 

z nadzoru pedagogicznego  

 Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, wspieranie 

wychowawców i wymiana doświadczeń 
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 Doskonalenie warsztatu pracy wychowawcy i samodoskonalenie nauczycieli 

 Współpraca z innymi zespołami nauczycielskimi. 

 

Działania wychowawcze zrealizowane w szkole w roku szkolnym 2016/17: 

 

I. Uroczystości, wydarzenia i działania cykliczne: 

 

1. Zajęcia integracyjne i rajd integracyjny klas pierwszych oraz ,,Otrzęsiny” 

2. Rajd Świętokrzyski i Rajd „Wiosna na Ponidziu” 

3. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i budowania 

kariery zawodowej; 

4. "Bezpieczni w internetowej chmurze" – cykl zajęć dla uczniów klas drugich, 

poświęcony bezpieczeństwu w sieci; 

5. "Prawo w sieci" – cykl zajęć dla uczniów klas trzecich o korzystaniu z Internetu 

zgodnie z obowiązującym prawem; 

6. "Uzależnienia" – projekt z chemii dla klas trzecich; 

7. XI Szkolna Spartakiada w tym - udział naszych absolwentów w charakterze 

sędziów; 

8. Organizacja IV Przedwakacyjnego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora 

ZPO w Morawicy. W turnieju uczestniczą gimnazja w z gminy Morawica i Kielc; 

9. Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza” organizowana przez 

Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej; 

10. Akademia z okazji Dnia Niepodległości 

11. Zorganizowanie obchodów szkolnych z okazji: 

 Walentynek 

 Dnia Kobiet 

12. Jasełka szkolne - udział nauczycieli ZPO w Morawicy w charakterze 

reżyserów, scenografów i aktorów spektaklu dla uczniów i społeczności lokalnej; 

13. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

14. Tydzień Kultury Języka Polskiego 

15. Organizacja imprez klasowych: 

 Dzień Chłopaka 

 Andrzejki 



17 
 

 Mikołajki 

 Wigilie klasowe 

16. IV edycja konkursu „Uczeń Roku”, promującego postawy, zainteresowania i 

zachowania godne naśladownictwa 

17. Wydawanie gazetki szkolnej Gimnastka 

18. Układamy Klasowy Regulamin Zachowania – wspólne wypracowanie zasad 

zachowania w szkole 

19. Wybory do Uczniowskiej Rady Gimnazjalnej 

20. Organizacja dyskotek szkolnych 

21. XVII edycja Dnia Przeciw Przemocy przy współpracy SANEPID-u i fundacji 

"Wychowanie i Profilaktyka" 

22. Udział gimnazjalistów w licznych zawodach sportowych 

23. Zorganizowanie zakończenia klas trzecich 

24. Organizacja apelu podsumowującego pracę uczniów. Promowanie uczniów z 

najlepszymi wynikami w nauce, osiągnięciami w konkursach i zawodach sportowych. 

25. Graficzna prezentacja informacji o wynikach nauczania, zachowania i 

frekwencji uczniów w celu wdrażanie wniosków po analizie 

 

II.      Pozostałe działania zrealizowane w roku szkolnym 2016/17: 

 

1. Ognisko integracyjne "Rodzice dla uczniów" 

2. Udział uczniów w rajdzie pielgrzymkowym na Święty Krzyż; 

3. Rowerowy Rajd Gwieździsty z okazji „Świętokrzyskiego Dnia Roweru”; 

4. Wyjazd uczniów na lodowisko podczas ferii zimowych; 

5. Ognisko na pożegnanie klasy pierwszej; 

6. Udział w akcji „BOHATERON” - wyślij kartkę do powstańca, której celem było 

upamiętnienie i uhonorowanie powstańców warszawskich; 

7. Zaangażowanie się w akcję „Posłuchajcie, co ostatnio przeczytałem...” 

8. Festiwal talentów „Nasze talenty dla Was” zorganizowany z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

9. „Niespodziankę dla rodziców mamy” - wywiadówka szkolna w klasie 2b 

połączona ze odśpiewaniem kolęd w języku niemieckim 

10. Udział w wydarzeniach kulturalnych: 

 udział klas trzecich w spektaklu „Skąpiec” 
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 udział klas drugich w spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza” 

 udział wszystkich klas w projekcji filmu „Nerve”, poruszającego problem 

cyberprzemocy 

 udział projekcji filmu „Za niebieskimi drzwiami” o tematyce życia, choroby i 

śmierci 

 rekreacyjno – rozrywkowe wyjazdy do kina 

11. Wycieczki: 

 dydaktyczno – wychowawcza wycieczka do Auschwitz dla klas drugich i 

trzecich; 

 3-dniowa wycieczka w Bieszczady 

 3-dniowa wycieczka do Wrocławia 

 2-dniowa wycieczka w Beskid Niski 

 wycieczka do Kurozwęk 

 wycieczka zawodoznawcza do Zespołu Szkół Ekonomicznych połączona ze 

zwiedzaniem Kielc. 

 

III.  Wolontariat 

1. Wolontariat – uczniowie klasy 2a zaangażowali się w pracę w charakterze 

wolontariuszy  w Domu Seniora w Pierzchnicy; 

2. Wolontariat w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Bilczy; 

3. Kwesta na cmentarzu w Brzezinach pod hasłem „Kto znał wspomni, kto kochał 

nie zapomni” ; 

4. Szlachetna paczka ; 

5. Udział młodzieży w XXV Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy; 

6. Zbiórka pieniędzy podczas „Nocy Świętojańskiej” na leczenie i rehabilitację 

Klaudii Hendel; 

7. Udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”. 

 

Formy działalności profilaktycznej 

Formy pracy profilaktycznej w Gimnazjum 

Obszary oddziaływań profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017: 

I. Dyscyplina w szkole. 

II. Wagary szkolne. 
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III. Profilaktyka uzależnień/dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, narkotyki, media 

elektroniczne/. 

IV. Dyskryminacja, agresja, przemoc. 

 

Główne zadania profilaktyczne zrealizowane przez szkołę poprzez różne formy 

pracy. 

1.Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polegała na systematycznym 

rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z agresją i uzależnieniem oraz 

z rozpoznawaniem środowiska wychowawczego uczniów. Sposoby diagnozy: 

- ankieta ,,Diagnoza na wejściu’’ 

- diagnoza sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w zespołach klasowych 

- ankieta ,,Wykroczenia przeciwko dyscyplinie w szkole” 

- ankieta ,,Badanie samopoczucia w szkole uczniów klas pierwszych’’ 

- ankieta profilaktyczna na temat bezpieczeństwa uczniów gimnazjum /opracowana 

przez KMP w Kielcach/ 

- badania socjometryczne w klasach 

- obserwacja 

- wywiady 

- informacje od osób ze środowiska pracy szkoły 

- ankieta profilaktyczna podsumowująca pracę z zespołem klasowym 

-ewaluacja SPP koniec roku szkolnego. 

2. Podjęto szereg działań integrujących zespoły klasowe: biwaki, rajdy, wycieczki, 

ogniska, warsztaty integracyjne. 

3. Zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla młodzieży klas II „ Manipulacja- jak się 

przed nią bronić”. 

4. Odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas drugich w obszarze 

profilaktyki uzależnień -  ,,Dopalaczom mówię stop”. 

5. Zorganizowano rajd pieszy pod hasłem ,,Zejdź z kanapy”. 

6.Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu ze Strażą Miejską, które dotyczyło 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne oraz bezpieczeństwa . 

Prowadzona była edukacja prawna młodzieży. 

7. Realizowano szereg działań zapobiegających nadmiernej absencji w szkole, 

 m. innymi: 

-pedagogizacja rodziców 
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-praca edukacyjna z uczniami 

-konsekwentne reagowanie w przypadku wagarów szkolnych. 

8.Wszystkie klasy gimnazjalne uczestniczyły w projekcji filmu, którego tematyka 

dotyczyła cyberprzemocy - „Nerve”. Po obejrzeniu filmu omówiono problemy i 

zagrożenia dotyczące nowych technologii informatycznych. 

9. Prowadzona była indywidualna praca z uczniami przejawiającymi trudności 

wychowawcze poprzez zajęcia psychoedukacyjne, pracę z ofiarą i sprawcą 

przemocy, wykorzystywano metodę kontraktu, metodę szkolnej interwencji 

profilaktycznej, do współpracy angażowano rodziców. W szczególnych przypadkach 

uczniowie korzystali ze specjalistycznej terapii w ośrodkach terapeutycznych. 

10.Zrealizowano następujące warsztaty i zajęcia profilaktyczne:  

- Pedagog przeprowadził zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas I. 

- Przeprowadził zajęcia profilaktyczne „Efektywne sposoby uczenia się”- kl. I  

- „Zachowania agresywne-jak sobie z nimi radzić ”-kl. I  

- „Stop cyberprzemocy”- kl. II  

-„Radzenie sobie z problemami”- kl. I  

- „Stres przed egzaminem”- kl. III 

- „Poprawiamy relacje w klasie”- kl. I  

- „Dopalaczom mówię stop” – kl. II 

- „Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa” – kl. I. 

11.Zrealizowane zostały następujące programy profilaktyczne: 

- Program profilaktyczny „Debata” w klasach I a, b. Jest to nowy program 

zrealizowany w szkole. To program z zakresu profilaktyki alkoholowej oparty na 

korekcie zachowań normatywnych, kształtowaniu systemu wartości, wiedzy o 

realnych konsekwencjach. Program ma charakter uprzedzający, jego zadaniem jest 

zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych oraz promowanie postawy 

trzeźwości. 

- Program profilaktyczny „Unplugged” w kl. I b. To europejski program zapobiegania 

uzależnieniom od środków psychoaktywnych dla młodzieży w wieku od 12 do 14 lat 

oparty na poznawczym modelu wszechstronnego wpływu społecznego . 

- Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” w kl. II i III. Jest to program w całości 

oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej. Cele programu obejmowały bardzo 

szerokie spektrum, w tym: profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, 

wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyka 
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przemocy. Wyniki ankiet i informacji zwrotnych potwierdzają skuteczność programu 

oraz atrakcyjność przekazywanych treści w oparciu o wychowanie do wartości. 

- ponadto wychowawcy realizowali program „Veto wobec przemocy”, „Veto wobec 

uzależnień”, „Rozwijam skrzydła”. 

12.W szkole odbyła się 17 edycja Dnia Przeciw Przemocy z udziałem profilaktyków z 

Fundacji „Wychowanie i Profilaktyka”, z Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w 

Kielcach, MCIZ w Kielcach. 

13. Rodzice w ramach podwyższania umiejętności wychowawczych mieli możliwość 

uczestnictwa w wywiadówkach profilaktycznych w obszarze profilaktyki uzależnień. 

Dla rodziców pedagog zorganizował wywiadówkę profilaktyczną na temat „Jak 

zapobiegać uzależnieniom wśród młodzieży – co każdy rodzic powinien wiedzieć?” z 

udziałem profilaktyka  z Ośrodka Uzależnień w Chęcinach. 

Drugie spotkanie zostało przygotowane dla rodziców uczniów klas pierwszych na 

temat relacji z dorastającymi dziećmi oraz zapobieganiu ryzykownym zachowaniom 

młodzieży przez rodziców. 

14.Na spotkaniu z Radą Gimnazjalną omówiono bieżące problemy występujące w 

szkole. 

15. Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa  edukacyjno - 

zawodowego prowadzonych przez nauczycieli, pedagoga i doradców zawodowych. 

Szkoła zorganizowała wyjazd na Targi Edukacyjne w Kielcach, gdzie uczniowie 

poznali ofertę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Dla rodziców przygotowano 

prelekcję ,,Rodzic pierwszym doradcą swojego dziecka w wyborze szkoły i zawodu”. 

Na początku roku szkolnego uczniowie klas trzecich zostali zapoznani z 

możliwościami korzystania z porad i konsultacji na terenie szkoły jak również w 

wyspecjalizowanych placówkach poza szkołą. 

Zorganizowano warsztaty dla klas trzecich prowadzone przez doradców z MCIZ 

Kielce Słowik ,, Osobowość a skłonności i predyspozycje zawodowe. Test skłonności 

zawodowych”. 

Warsztaty dla klas trzecich prowadzone przez doradcę zawodowego z PPP w 

Chmielniku ,,Badanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań gwarancją 

życiowego sukcesu”. 

„Diagnozuj prognozuj-samoocena mocnych i słabych stron ucznia w kontekście 

przyszłej kariery zawodowej” – zajęcia prowadzone przez pedagoga. 
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„Cechy idealnej pracy, zapoznanie z efektywnym korzystaniem ze strony internetowej  

www.doradztwo.koweziu.edu.com.pl 

„Szkolnictwo zawodowe- gdzie szukać informacji o szkołach”. 

Dla klas drugich przeprowadzono zajęcia „Poznaj swoje aspiracje i ich źródła. 

Poznajemy zawody – zapoznanie z elektronicznym informatorem o zawodach. 

Zorganizowano spotkania  z przedstawicielami szkół zawodowych w Kielcach /3 

szkoły/ w celu zapoznania uczniów z nowymi kierunkami kształcenia oraz ze 

zmianami w szkolnictwie zawodowym. 

Z udziałem doradców zawodowych z MCIZ w Kielcach młodzież korzystała z 

indywidualnych porad zawodowych w punkcie konsultacyjnym. 

Uczniowie zostali zapoznani z naborem elektronicznym do szkół 

ponadgimnazjalnych. 

16.W szkole pełnił dyżur psycholog. 

17. Nauczyciele podwyższali swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różne formy 

doskonalenia w zakresie profilaktyki. 

18. Szkoła współpracowała z  pracownikami placówek wspierających szkołę w 

działaniach wychowawczych, profilaktycznych, socjalnych, psychologicznych: PPP w 

Chmielniku, GOPS Morawicy, Sądem Rodzinnym w Kielcach, Stowarzyszeniem 

,,Nadzieja Rodzinie’’, Fundacją „Wychowanie i profilaktyka”,  Komisariatem Policji w 

Morawicy, Strażą Gminną, Komendą Miejską Policji w Kielcach. 

 

Bezpieczeństwo w szkole. 

1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu 

dotyczącym zagrożenia terrorystycznego. 

2. W szkole monitorowany jest poziom bezpieczeństwa poprzez ankiety, 

obserwacje, wywiady, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami. Zbadano 

poziom bezpieczeństwa i samopoczucia w szkole uczniów klas pierwszych. 

Przeprowadzono diagnozę bezpieczeństwa uczniów klas gimnazjalnych/ autorstwa 

KMP w Kielcach/, ankietę diagnozująca poziom zagrożenia substancjami 

psychoaktywnymi. Szkoła jest placówką bezpieczną. 

3. Szkoła jest wyposażona w monitoring wizyjny. Opracowane procedury 

dotyczące  wykorzystania monitoringu w pracy wychowawczej szkoły są wdrożone. 
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4. Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach trudnych, nauczyciele 

przestrzegają opracowanych procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach 

trudnych. 

5. Upowszechnia się wiedzę o zasadach postępowania i konsekwencjach 

niewłaściwego zachowania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6. Prowadzi się okresową diagnozę stanu bezpieczeństwa w szkole, 

występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia. 

7. Uczniowie przestrzegają podziału terytorialnego. 

8. Istnieje obowiązek reagowania przez uczniów, pracowników szkoły na każdy 

przejaw agresji i przemocy, informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji. 

9. Obowiązuje w szkole wzmożona kontrola rejonów zagrożonych przez 

nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły. 

10. Organizuje się Dzień Przeciw Przemocy w szkole– odbyła się już  17 edycja . 

11. Szkoła współpracuje z Policją oraz Strażą Gminną w zakresie promocji zasad 

bezpieczeństwa. Organizuje się spotkania z pracownikami policji w celu edukacji 

prawnej młodzieży. 

 

 

Ad. 3. Sukcesy uczniów  

 

Szkoła Podstawowa  

 

Uczniowie odnieśli następujące sukcesy: 

 

1. Udział Franciszka Kruka w II etapie I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. 

2. Udział Franciszka Kruka w II etapie XIV Wojewódzkiego Konkursu 

Humanistycznego. 

3. I miejsce dla Nadii Dziewięckiej, Amelii Dudajek, Katarzyny Winiarskiej, Malwiny 

Kumańskiej, Zuzanny Dziewięckiej   w  bajkowym konkursie rysunkowym „Plastek i 

jego zaczarowane pudełko”  organizowanym przez Fundację PlasticsEurope Polska. 

4.I miejsce dla Piotra Kuty i Krzysztofa Czwartosza w wojewódzkim konkursie 

ekologicznym "Bądź e(ko)nergetyczny i zostań konstruktorem ekologicznej 

elektrowni!". 
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5. I miejsce dla Julity Orlińskiej w II Konkursie na Świętokrzyską Szopkę 

Bożonarodzeniową  w kategorii  klas I-III szkoły podstawowej.  

6. I miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

7.  II miejsce dla Wiktorii Orlińskiej, Jakuba Więckowskiego, Hanny Olszewskiej i 

Tomasza Majkowskiego w Gminnym Konkurskie Wiedzy o Profilaktyce. 

8. III miejsce dla Agaty Korban w Ogólnopolskim Festiwalu PIOSENKI NIEZŁOMNEJ 

im. Henryka Rasiewicza "Kima" w kategorii soliści. 

9. III miejsce dla Moniki Bieleckiej w konkursie plastycznym "Morawica - Moje 

Miasto". 

10. III miejsce dla Marcelego Groszka, Daniela Kostera i Szymona Zygadło w IX 

Wojewódzkim Konkursie ,,Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy". 

11. III miejsce dla szkoły w Gminnym Konkursie Komunikacyjnym pod hasłem "Bądź 

ostrożny na drodze". 

12. Wyróżnienie dla Wiktora Staweckiego w XIX  Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży 2017 organizowanym przez  Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej w Kraju. 

13. Wyróżnienie dla szkoły Europejskimi Odznakami Jakości eTwinning za projekty  

„Playground Fun- a  European Day of Languages Project” oraz “My country - your 

country. Learning about different cultures”. 

14. Wyróżnienie dla szkoły za innowacyjną działalność edukacyjną na Europejskim 

Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. 

15. Wyróżnienie dla Hanny Olszewskiej, Michała Kaczmarskiego, Jakuba 

Więckowskiego  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 

Matematyczny 2017". 

16. Wyróżnienie dla Adama Sołtysa  oraz Julity Orlińskiej w gminnym konkursie 

plastycznym "W walce o czyste powietrze". 

17. Wyróżnienie dla Katarzyny Winiarskiej, Tomasza Majkowskiego, Julii Ryk  w 

gminnym konkursie plastycznym "W walce o czyste powietrze". 

18. Wyróżnienie dla Wiktorii Orlińkiej, Hanny Olszewskiej, Tomasza Majkowskiego w  

bajkowym konkursie rysunkowym „Plastek i jego zaczarowane pudełko” 

organizowanym przez Fundację PlasticsEurope Polska. 

19. Wyróżnienie dla: Aleksandry Baran, Zuzanny Trepka, Emilii Mazurkiewicz, 

Patrycji Szczykutowicz, Amelii Biesagi, Magdaleny Rożkiewicz, Zuzanny Gawryjołek, 
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Franciszka Kruka, Piotra Kuty, Mikołaja Kosiorka, Mateusza Klimczaka, Jakuba 

Zawieruchy, Dawida Krąża  w gminnym konkursie ekologicznym "Nie dla smogu", w 

kategorii film. 

 

Zawody gminne 

 

1. I miejsce dla Hanny Olszewskiej i Patrycji Śnioch w tenisie stołowym. 

2. I miejsce dla Amelii Biesagi w biegu na 200m w III Spartakiadzie Lekkoatletycznej. 

3. I miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w biegu na 200m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

4. I miejsce dla zespołu dziewcząt w składzie: Zuzanna Gawryjołek, Amelia Biesaga, 

Amelia Dudajek, Hanna Olszewska, Daria Pietrzyk, Marlena Pietrzyk w sztafetowych 

biegach przełajowych. 

5. I miejsce dla zespołu chłopców w składzie: Mikołaj Grabiński, Kamil Krawczyk, 

Paweł Bochenek,  Franciszek Kruk, Daniel Koster, Michał Kudełka w sztafetowych 

biegach przełajowych. 

6. I miejsce dla Darii Pietrzyk w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

7. I miejsce dla Pawła Bochenka w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

8. I miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w indywidualnych zawodach atletycznych w 

biegu na 1000m. 

9. I miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w indywidualnych zawodach atletycznych w 

rzucie piłeczką palantową. 

10. I miejsce dla Kamila Krawczyka w indywidualnych zawodach atletycznych w 

rzucie piłką lekarską. 

11. I miejsce dla  dziewcząt w mini piłce halowej. 

12. I miejsce dla  dziewcząt w mini piłce koszykowej. 

13. I miejsce dla  dziewcząt  w czwórboju lekkoatletycznym. 

14. I miejsce dla  chłopców  w czwórboju lekkoatletycznym. 

15. II miejsce dla  Pawła Bochenka w indywidualnych zawodach atletycznych w 

biegu na 1000m. 

16. II miejsce dla  dziewcząt w mini piłce siatkowej. 

17. II miejsce  dla chłopców  w mini piłce siatkowej. 

18. II miejsce dla chłopców w mini piłce ręcznej. 
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19. II miejsce dla Malwiny Kumańskiej w biegu na 200m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

20. II miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w biegu na 60m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

21. II miejsce dla Michała Kudełki w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

22 . II miejsce dla  Zuzanny Gawryjołek  w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. 

23. II miejsce dla  Pawła Bochenka w indywidualnych zawodach atletycznych w 

biegu na 1000m. 

24. II miejsce dla  drużyny uczniów klas I - III w składzie: Mateusz Botkiewicz, 

Aleksandra Preś oraz rodziców:  Renata Nieznalska, Jarosław Botkiewicz w 

konkurencji sztafeta   w III Spartakiadzie Lekkoatletycznej. 

25. II miejsce dla pani Anny Kudełka w biegu na 60m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

26. II miejsce dla pana Rałała Kudełka w biegu na 200m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

27. III miejsce dla Dominiki Putko w biegu na 60m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

28. III miejsce dla Kamila Krawczyka w biegu na 60m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

29. III miejsce pani Elizy Kumańskiej w biegu na 200m w III Spartakiadzie 

Lekkoatletycznej. 

30. III miejsce dla Weroniki Kozery w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

31. III miejsce dla Daniela Kostera w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

32. III miejsce dla Marleny Pietrzyk w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

33. III miejsce dla Mikołaja Grabińskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

34. III miejsce dla Darii Pietrzyk w trójboju lekkoatletycznym dziewcząt.  

35. III miejsce dla Michała Kudełki w trójboju lekkoatletycznym chłopców.  

36. III miejsce dla Katarzyny Winiarskiej  w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt. 

37. III miejsce dla Mikołaja Grabińskiego  w czwórboju lekkoatletycznym chłopców. 

38. III miejsce dla  Pawła Bochenka w indywidualnych zawodach atletycznych w 

biegu na 60m. 

39. III miejsce dla Hanny Olszewskiej w indywidualnych zawodach atletycznych w 

rzucie piłeczką palantową. 
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40. III miejsce dla Hanny Olszewskiej w indywidualnych zawodach atletycznych w 

rzucie piłką lekarską. 

41. III miejsce dla Kamila Krawczyka w indywidualnych zawodach atletycznych w 

rzucie piłeczką palantową. 

42. III miejsce dla chłopców w mini piłce nożnej. 

43. III miejsce dla dziewcząt w mini piłce ręcznej. 

44. III miejsce dla szkoły  w Turnieju Gier i Zabaw. 

45. III miejsce dla dziewcząt  w trójboju lekkoatletycznym. 

46. III miejsce dla chłopców w trójboju lekkoatletyczny 

 

Gminne zawody pływackie 

 

1. I miejsce dla Julii Konieczek 25 m stylem dowolnym dziewcząt. 

2. I miejsce dla Patryka Rajczyka  25 m stylem dowolnym chłopców. 

3. I miejsce dla Natalii Rabiej  25 m stylem dowolnym dziewcząt. 

4. I miejsce dla Krzysztofa Błoniarza  25 m stylem dowolnym chłopców. 

5. I miejsce dla Darii Pietrzyk  25 m stylem grzbietowym dziewcząt. 

6. I miejsce dla Katarzyny Winiarskiej  50 m stylem dowolnym dziewcząt. 

7. I miejsce dla Katarzyny Winiarskiej 50 m stylem grzbietowym dziewcząt. 

8. I miejsce dla Amelii Botkiewicz 50 m stylem klasycznym dziewcząt. 

9. II miejsce dla Patryka Rajczyka  25 m stylem grzbietowym chłopców. 

10. II miejsce dla Katarzyny Dudajek  25 m stylem dowolnym dziewcząt. 

11. II miejsce dla Krzysztofa Błoniarza 25 m stylem grzbietowym chłopców. 

12. II miejsce dla Marleny Pietrzyk 50 m stylem grzbietowym dziewcząt. 

13. III miejsce dla Julii Konieczek 25 m stylem grzbietowym dziewcząt. 

14. III miejsce dla Mikołaja Strąka  25 m stylem grzbietowym chłopców. 

15. III miejsce dla Marcelego Groszka  25 m stylem dowolnym chłopców. 

16. III miejsce dla Mikołaja Kosiorka 50 m stylem grzbietowym chłopców. 

17. III miejsce dla Michała Kaczmarskiego  50 m stylem klasycznym chłopców.    

18. III miejsce dla Kamila Krawczyka  50 m stylem dowolnym chłopców. 

19. II miejsce dla sztafety 4x25m stylem dowolnym. 

 

Sukcesy zespołu "Piramida" 
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1. SREBRNY LAUR w XXIII Ogólnopolskich Konfrontacjach  Tanecznych 

Małogoszcz 2017 w kategorii  SHOW DANCE  do lat 11. 

2. I miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca w kategorii INNE FORMY. PIŃCZÓW 

2017. 

3. III miejsce w V Otwartym Turnieju Tańca w kategorii SHOW DANCE. PIŃCZÓW 

2017. 

4. I miejsce w kat.IV-VI SP w Przeglądzie  Szkolnych Zespołów Tanecznych Gminy 

Morawica ROZTAŃCZONE PUZZLE III.  

5. Nominacja do udziału w XIV Międzynarodowym Festiwalu Tańca ,,O Laur 

Rzecha"na podstawie nagrania programu artystycznego. 

6. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w Dziedzinie Kultury i Sportu. 

 

Inne sukcesy naszych uczniów 

 

1. I miejsce dla Oliwii Skiby w kategorii KUMITE JUNIORÓW(11-12lat;-50kg) w 

Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 POLSKIEJ FEDERACJI KYOKUSHIN 

KARATE.Toruń 19.11.2016r. 

2. I miejsce dla Oliwii Skiby w konkurencji KUMITE w Ogólnopolskim Turnieju Karate 

w Przeworsku. 

3. I miejsce dla Oliwii Skiby w konkurencji KUMITE  w Otwartych Mistrzostwach 

Bielan w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany WARSAW CUP. 

3. I miejsce dla Adama Cieślikiewicza w II Turnieju Karate o Puchar Prezydenta 

Miasta Katowic. 

4. I miejsce dla Dominiki Putko w II Turnieju Karate o Puchar Prezydenta Miasta 

Katowic. 

5. II miejsce dla Dominiki Putko w II Turnieju Karate o Puchar Prezydenta Miasta 

Katowic, rocznik 2004-2006, -35kg. 

6. II miejsce dla Dominiki Putko w Międzynarodowych Mistrzostwach Karate Czeskiej 

Republiki w Hradec Kralove. 

7. II miejsce dla Adama Cieślikiewicza w turnieju karate w kategorii +60kg. 

Sandomierz 8.04.2017. 

8. II miejsce dla Natalii Rabiej  stylem dowolnym i grzbietowym w Mikołajkowych 

Zawodach Pływackich. 
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9. II miejsce dla Marcelego Groszka w Międzynarodowych Mistrzostwach  Młodzików 

i Dzieci w JUDO, w kategori wagowej 50 kg. 

10. I miejsce dla Mai Kos w grze pojedynczej dziewcząt w Turnieju Badmintona 

Pamięci Dziennikarza Sportowego Adama Gołąba. 

11. I miejsce dla Mai Kos w Świętokrzyskiej Lidze  Szkół Podstawowych w 

Badmintonie. 

12. III miejsce dla Hanny Olszewskiej i Natalii Korban w Finale Świętokrzyskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Turnieju Badmitona. 

13. III miejsce dla Marcelego Groszka w Otwartych Mistrzostwach Małopolski 

Młodzików, Młodziczek i Dzieci w JUDO, w kategori wagowej 55 kg. 

14. III miejsce dla Zuzanny Trepka w kategorii Kumite w 12th Shinkyokushin Swiss - 

Open Juniors & 10th Shinkyokushin Swiss - Open Adults Championship 2017. 

Switzerland,6 -7.05.2017. 

15. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dla Oliwii Skiby za osiągnięcia 

sportowe oraz promowanie Miasta i Gminy Morawica w Polsce i Europie. 

 

Gimnazjum 

1. Sukcesy w konkursach organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty: 

 Wiktoria Bisaga kl. 2b - laureatka z języka polskiego; 

 Ryszard Nowak kl. 3b – laureat z matematyki; 

 Zuzanna Świerczek kl. 3a – finalistka z języka polskiego. 

2. Gimnazjum w Morawicy zdobyło Europejską Odznakę Jakości eTwinning za 

projekt So far so near.  

3. Gimnazjum w Morawicy zdobyło Krajową Odznakę Jakości eTwinning za projekt 

So far so near.  

4. Gimnazjum w Morawicy zdobyło Krajową Odznakę Jakości eTwinning za projekt  

Christmas mysteries.  

5. Weronika Gajda, Julia Grudzień, Izabela Sulima, Marietta Biesaga, Magdalena 

Śnioch kl. 2c - Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Architektonicznym 

"Zakręceni w Przestrzeni" w kategorii szkół ponadpodstawowych za projekt 

aranżacji przestrzeni wokół terenu rekreacyjno-sportowego przy ZPO Morawica. 

Uczennice wygrały dla szkoły 20 000 zł na realizację projektu. 
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6. Certyfikat "Dobrze Zaprojektowana Szkoła 2016" dla Gimnazjum w Morawicy za 

wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych. 

 

7. Sukcesy w innych konkursach i zawodach zewnętrznych – ogółem 68 sukcesów. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie według podanych kategorii: 

Rodzaj konkursu 
Zasięg konkursu 

gminny / 
międzyszkolny 

powiatowy / 
rejonowy  

wojewódzki ogólnopolski 

wiedzy 3    

literackie   2 1 

recytatorskie  3   

profilaktyczne 1    

ekologiczne 3    

artystyczne/plastyczne   1 1 

wokalne   2 3 

taneczne 2   2 

 

Konkursy sportowe 
Zasięg konkursu 

gminny Powyżej gminnego 

indywidualne 15 6 

zespołowe 12 7 

Turnieje sportowe 4 

 

Pozostałe dane imienne: 

 Aleksandra Strąk kl. 1c - III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 

Patriotycznej; 

 Julia Kamińska kl. 3b - III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 

Patriotycznej; 

 Julia Godowska kl. 3a - III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym.  

 Agnieszka Felis, Klaudia Majkowska i Katarzyna Osiak kl. 3a  - II miejsce 

zespołowo w XII edycji Gminnego Konkursu Profilaktycznego pod hasłem  

„Nałogom mówię –NIE!”  

 Klaudia Majkowska - III miejsce w etapie wojewódzkim XIX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem 

"25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni".  
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 Julia Kamińska, Wiktoria Mazurczak, Kamila Pietrzyk, Oliwia Zawadzka - I 

miejsce w gminnym  konkursie ekologicznym "Nie dla smogu" w kategorii film. 

 Julia Grudzień, Weronika Gajda, Paulina Putko, Wiktoria Białowąs - III miejsce w 

gminnym  konkursie ekologicznym "Nie dla smogu" w kategorii film. 

 Zuzanna Świerczek, Julia Godowska, Emilia Gubała, Angelika Dąbrowska - 

wyróżnienie w gminnym  konkursie ekologicznym "Nie dla smogu" w kategorii 

film. 

 Oskar Piecyk - I miejsce w eliminacjach miejsko - gminnych XL Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".  

 Julia Godowska kl. 3a - I miejsce w XVIII Konkursie Literackim "O Pióro Stefana". 

 Marlena Dziewięcka kl. 2b - wyróżnienie w XVIII Konkursie Literackim "O Pióro 

Stefana". 

 Aleksandra Strąk kl. 1c – II miejsce w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

„Bliżej Bolesława Leśmiana” w kategorii poezja śpiewana. 

 Lidia Bracichowicz kl.2b – wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim „Bliżej Bolesława Leśmiana” w kategorii monodram. 

 Kacper Malicki kl.2a – wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

„Bliżej Bolesława Leśmiana” w kategorii recytacja klasyczna. 

 Zespół w składzie Agnieszka Felis kl. 3a, Iga Kwas kl. 3b, Jakub Wrona kl. 3a, 

Kacper Malicki kl. 2a – II miejsce w VII Międzyszkolnym Konkursie 

Polonistycznym. 

 Daria Nowak kl. 1 - II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek 

GLORIA 

 Julia Kamińska kl. 3 - wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i 

Pastorałek GLORIA 

 Aleksandra Strąk kl. 1c - II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu PIOSENKI 

NIEZŁOMNEJ im. Henryka Rasiewicza Kima w kategorii soliści dzieci. 

Sukcesy Piramidy: 

 III miejsce dla Piramidy w V Otwartym Turnieju Tanecznym Pińczów 2017 za 

taniec „Tajemnica Zielonego Królestwa” w kategorii Show Dance. 

 II miejsce dla Piramidy w V Otwartym Turnieju Tanecznym Pińczów 2017 za 

taniec „Brzmienie szeptu” w kategorii Inne formy. 
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 Nagroda w Dziedzinie Kultury i Sportu dla zespołu PIRAMIDA przyznana przez 

burmistrza miasta i Gminy Morawica. 

 I miejsce dla zespołu Piramida w kat. GIMNAZJUM  w Przeglądzie  Szkolnych 

Zespołów Tanecznych Gminy Morawica ROZTAŃCZONE PUZZLE III 

 Nominacja  zespołu PIRAMIDA do udziału w XIV Międzynarodowym Przeglądzie 

Tanecznym ,,O Laur Rzecha''na podstawie nagrania programu artystycznego. 

Sukcesy sportowe: 

Indywidualne osiągnięcia sportowe na poziomie gminnym: 

 Adrian Domagała kl.1b – II miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

 Filip Kruk kl.1b – III miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych 

 Mateusz Brzoza kl.3b – I miejsce w biegu na 100m w Gminnej spartakiadzie 

Lekkoatletycznej 

 Oskar Piecyk kl.3b – I miejsce w biegu na 400m w Gminnej spartakiadzie 

Lekkoatletycznej 

 Filip Bruśnicki kl.1a – III miejsce w biegu na 400m w Gminnej spartakiadzie 

Lekkoatletycznej 

 Daria Błoniarz kl.2a – I miejsce na 25 m stylem grzbietowym w Indywidualnych 

Zawodach Pływackich w kategorii dziewcząt 

 Daria Błoniarz kl.2a – I miejsce na 50 m stylem dowolnym w Indywidualnych 

Zawodach Pływackich w kategorii dziewcząt 

 Natalia Orlińska kl.1a – II miejsce na 25 m stylem dowolnym w Indywidualnych 

Zawodach Pływackich w kategorii dziewcząt 

 Julia Godowska kl. 3a – III miejsce na 50 m stylem klasycznym w Indywidualnych 

Zawodach Pływackich w kategorii dziewcząt 

 Michał Cichoński kl.2b – III miejsce na 50 m stylem klasycznym w 

Indywidualnych Zawodach Pływackich w kategorii chłopców 

 Michał Klimczak kl. 3b – I miejsce w rzucie piłką lekarską w Indywidualnych 

Zawodach Lekkoatletycznych; 

 Oskar Piecyk kl. 3b – I miejsce w rzucie piłeczką palantową w Indywidualnych 

Zawodach Lekkoatletycznych; 

 Oskar Piecyk kl. 3b – I miejsce w biegu na 1500m w Indywidualnych Zawodach 

Lekkoatletycznych; 
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 Mateusz Brzoza kl. 3b – I miejsce w biegu na 60m w Indywidualnych Zawodach 

Lekkoatletycznych; 

 Adrian Domagała kl. 1b – III miejsce w biegu na 1500m w Indywidualnych 

Zawodach Lekkoatletycznych. 

Indywidualne osiągnięcia sportowe na poziomie powyżej gminnego: 

 I miejsce Wiktor Kosałka kl. 3a w I rzucie Ligi Szkolnej Badmintona; 

 II miejsce  Wojciech Lurzyński kl. 3a w I rzucie Ligi Szkolnej Badmintona; 

 III miejsce Dawid Rudnicki kl.3a w I rzucie Ligi Szkolnej Badmintona; 

 Wojciech Lurzyński kl. 3a – I miejsce w Finale Ligi Gimnazjalnej Nowiny 2017; 

 Wiktor Kosałka kl. 3a – II miejsce w Finale Ligi Gimnazjalnej Nowiny 2017; 

 Dawid Rudnicki kl. 3a – V miejsce w Finale Ligi Gimnazjalnej Nowiny 2017; 

Zespołowe osiągnięcia sportowe na poziomie gminnym: 

 I miejsce chłopców w piłce siatkowej 

 I miejsce chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

 II miejsce sztafety łączonej (dziewczęta i chłopcy) na Pływackich Mistrzostwach 

Gminy (Daria Błoniarz, Natalia Orlińska, Tomasz Bielecki, Bartłomiej Ptak) 

 II miejsce chłopców w koszykówce 

 III miejsce dziewcząt w koszykówce 

 III miejsce dziewcząt w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

 III miejsce dziewcząt w piłce nożnej 

 III miejsce chłopców w piłce nożnej 

 I miejsce dziewcząt w halowej piłce nożnej 

 II miejsce dziewcząt w piłce ręcznej 

 III miejsce chłopców w piłce ręcznej 

 III miejsce dziewcząt w piłce siatkowej 

Zespołowe osiągnięcia sportowe na poziomie powyżej gminnego: 

 I miejsce drużynowo Wojciech Lurzyński kl. 3a i Dawid Rudnicki kl.3a w 

Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Badmintonie (26.10.2016 

Zagnańsk) 
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 Po I rzucie Ligi Szkolnej Badmintona: na I miejscu aktualnie jest Wiktor Kosałka 

kl.3a , na II miejscu  Wojciech Lurzyński kl.3a i na III miejscu Dawid Rudnicki 

kl.3a 

 II miejsce chłopców w XII Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Szkół 

Gimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkoły Jazdy „TOM” w Kielcach; 

 Tytuł Najlepszego blokującego dla Przemysława Młynarczyka w XII Powiatowym 

Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezesa Szkoły Jazdy 

„TOM” w Kielcach; 

 V miejsce dziewcząt w XII Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Szkół 

Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce; 

 X miejsce Wiktor Kosałka kl.3a, Wojciech Lurzyński kl.3a, Dawid Rudnicki kl.3a w 

Ogólnopolskich Mistrzostwach w Badmintonie Drużynowym Szkół Gimnazjalnych 

(24-25.03. 2017r. Głubczyce) 

 Wojciech Lurzyński kl. 3a i Dawid Rudnicki kl. 3a zajęli miejsca IX i XVI w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Babimoście dn 26-28.05.2017r. 

Turnieje: 

 I miejsce chłopców w Niepodległościowym Turnieju Piłki Siatkowej w Bilczy 

 I miejsce chłopców (zespół nr 1) w IV Przedwakacyjnym Turnieju Piłki Siatkowej 

o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Morawicy 

 III miejsce chłopców (zespół nr 2) w IV Przedwakacyjnym Turnieju Piłki Siatkowej 

o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Morawicy 

 III miejsce dziewcząt w Turnieju Piłki Siatkowej „Słowacki dla gimnazjów” 

 

  

Ad. 4. Projekty i programy realizowane w szkole 

 

Szkoła Podstawowa 

 

W szkole realizowano projekty i programy, które miały bezpośredni wpływ na wyniki 

w nauce lub w znacznej mierze promowały szkołę w środowisku, angażowały 

uczniów i rozwijały ich talenty. Są to następujące projekty: 
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- Projekt „Wesołe przedszkolaki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 - wartość projektu 760 tys. złotych 

- Mega Misja (H. Ozimirska, A. Putko) – projekt Fundacji Orange skierowany do 

świetlic szkolnych. Projekt realizowany był już drugi rok. W ramach projektu 

organizowane były co tydzień zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, 

przy użyciu sprzętu multimedialnego i platformy Mega Misji. Za realizację kolejnych 

zadań dzieci zdobywały punkty, które wymieniane były na nagrody. Świetlica szkolna 

za rzetelne wywiązywanie się z powierzonych w projekcie zadań otrzymała liczne 

nagrody (książki audiobooki, gry i zabawki edukacyjne, materiały i przybory do zajęć 

plastycznych). 

 - Ogólnopolski projekt  pod hasłem „PoczytajMy” – M. Sylwa, H. Ozimirska – w 

ramach projektu powstał Klub Czytającego Przyjaciela, który skupiał 20 uczniów z kl. 

VIa i Vb, Członkowie klubu czytali książki młodszym dzieciom z przedszkola i kl. I-III, 

przygotowali przedstawienia teatralne: „Kraina lodu”, „Bajkowy korowód postaci z 

książek Kornela Makuszyńskiego”, akademie, konkursy czytelnicze. 

- iTeatr TVP dla Szkół – w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wyjątkowych 

spektaklach teatralnych 

- eTwinning – Anna Litwin.  Projekty realizowane na zajęciach koła zostały 

wyróżnione na poziomie krajowym oraz europejskim: 

- Playground Fun Games-a European Day of Languages” - Europejska 

Odznaka Jakości eTwinning , 

- „My country – your country. Learning about different cultures – Krajowa 

Odznaka Jakości i Europejska Odznaka Jakości eTwinning, 

-  Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie 

nauki programowania  w polskich szkołach. W ramach zajęć uczniowie klasy czwartej 

uczyli się programowania w języku Scratch.  

- Klub Aktywnego Przyrodnika – D Molendowska, W. Cecot. M. Waszkiewicz. 

K.Posłowska i I. Kuzia – uczestnikami projektu ŚCDN byli nauczyciele. W ramach 

projektu n-le  doskonalili warsztat pracy nauczyciela przyrody, współpracowali z 

innymi n-lami, wymieniali doświadczenia, przykłady „dobre praktyki” na lekcji 

przyrody ukierunkowane na efektywne nauczanie. 

- Ogólnopolski Program „Mały Mistrz” - skierowany był do dzieci z klas I-III, a jego 

ideą było propagowanie aktywnej postawy, monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju 
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fizycznego i sprawności fizycznej uczniów, oraz zintegrowanie zajęć ruchowych z 

innymi zadaniami edukacyjnymi.  W klasie I jedną godzinę wychowania fizycznego 

tygodniowo prowadzili wspólnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – M. 

Waszkiewicz i nauczyciel wychowania fizycznego – A. Kuranda. 

- Horyzonty Aktywności Fizycznej – „Dziecięca piłka ręczną” - głównym celem 

Programu było wsparcie świętokrzyskich szkół w zakresie poprawy jakości oferty 

zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocja 

aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III poprzez popularyzację dziecięcej piłki 

ręcznej. 

- „Owoce i warzywa w szkole” 

- „Szklanka mleka” 

- „Śniadanie daje moc” 

- „Ekodzieciaki – edukacja od najmłodszych lat” – D. Molendowska, W. Cecot. 

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w cyklu warsztatów 

ekologicznych w Regionalnym Centrum Naukowo – Technicznym Leonardo da Vinci 

w Podzamczu Chęcińskim. 

- Program edukacyjny Tesco „Od uprawy do potrawy” – uczniowie koła 

przyrodniczego „Odkrywcy przyrody” uczestniczyli w warsztatach podczas których 

poznawali zasady prawidłowego żywienia. D. Molendowska. 

- „Prawa pacjenta – dziecka w szkole” 

- 23. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego – cykl działań 

zmierzający do wyłonienia najlepszej polskiej książki dla dzieci napisanej w 2014 

roku. 

 

Innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i 

realizowane w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Morawicy: 

 

1. Programowanie z klasą – trzyletnia innowacja programowa opracowana i 

realizowana przez wicedyrektor Wiesławę Cecot w klasach IV. W ramach zajęć 

dzieci uczyły się programowania w języku Scratch.  

2. „Plastikowy świat” - innowacja programowa prowadzona przez p. Dorotę 

Molendowską na zajęciach pozalekcyjnych koła przyrodniczego dla uczniów klas 

piątych.  Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań uczniów ekologią i ochroną 

środowiska, w szczególności pomoc w zrozumieniu różnych właściwości 
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wszechobecnych tworzyw sztucznych. Innowacja wprowadziła uczniów w świat 

chemii poprzez poznawanie polimerów przy pomocy zestawu doświadczeń „Plastek i 

jego zaczarowane pudełko”, które przybliżyły uczniom problematykę „tworzyw 

sztucznych”. Zajęcia miały charakter doświadczalny, badawczy i eksperymentalny, 

co pozwoliło piątoklasistom stać się przyrodnikami – naukowcami. 

3. Teatr niejedno ma imię – roczna innowacja metodyczno – programowa 

opracowana i realizowana przez czteroosobowy zespół pod kierunkiem p. Moniki 

Pabian. Oprócz Moniki Pabian w realizacje innowacji zaangażowani są Anna 

Kuranda prowadząca zespół taneczno – akrobatyczny PIRAMIDA, Paweł Strójwąs 

nauczyciel plastyki oraz Paweł Czekaj kapelmistrz Szkolno - Gminnej Orkiestry Dętej 

funkcjonującej przy ZPO w Morawicy. Publiczna prezentacja efektów pracy odbyła 

się 21 i 22 maja. 21 maja mieszkańcy gminy Morawica, zaś 22 maja gimnazjaliści, a 

następnie uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej w Morawicy mieli okazję 

obejrzeć adaptację „Małego Księcia” przygotowana w ramach innowacji.  

 

Gimnazjum  

eTwinning – zrealizowanych zostało sześć projektów eTwinning: 

 European Day of Languages – projekt z języka angielskiego. W realizację 

projektu zaangażowanych było 22 nauczycieli z 17 krajów; 

 Christmas mysteries – projekt z języka angielskiego. W realizację projektu 

zaangażowanych było 8 nauczycieli z 7 krajów. Realizacja projektu została 

nagrodzona Europejską i Krajową Odznaką Jakości.   

 I love differences! – projekt z języka angielskiego. W realizację projektu 

zaangażowanych jest 8 nauczycieli z 7 krajów; 

 Brieffreunde aus Polen und Italien – projekt z języka niemieckiego. W 

realizację projektu zaangażowanych było tylko 2 nauczycieli z 2 krajów; 

 Das sind wir – aus Italien und Polen die Schüler – projekt z języka 

niemieckiego. W realizację projektu zaangażowanych jest 2 nauczycieli z 2 

krajów; 

 Learning about others through games. / Uczenie się o innych poprzez gry – 

projekt z języka niemieckiego. Projekt realizuje dwóch nauczycieli z dwóch 

krajów europejskich. Realizacja projektu została nagrodzona Europejską i 

Krajową Odznaką Jakości. 
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2. Ogólnopolski projekt Szkoła Odkrywców Talentów – od stycznia 2015 roku. 

 

3. Pięcioosobowa grupa naszych gimnazjalistów brała udział w projekcie 

„Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku” 

realizowanym w ramach programu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

„Uniwersytet Młodego Odkrywcy” na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt skierowany do młodzieży 

gimnazjalnej w wieku 14 – 16 lat.   Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania 

naukami przyrodniczymi poprzez zgłębianie tajemnic liczb i funkcji matematycznych, 

oraz ich wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska.    

 

4. SMART Exemplary Educator – międzynarodowy projekt promujący 

nauczycieli, których innowacyjne wykorzystanie produktów SMART pomaga 

poprawić wyniki nauczania. Polska nazwa programu to Lider Edukacji Interaktywnej 

SMART. W naszym gimnazjum, od roku 2012, w programie uczestniczy dwóch 

nauczycieli.    

 

5. Lubella inspiruje i edukuje – ogólnopolski projekt, którego celem jest edukacja 

młodzieży w zakresie codziennej diety i prawidłowego komponowania posiłków.   

 

6. The Big Challenge Club – klub korespondencyjny skupiający uczniów 

Gimnazjum z Morawicy pragnących doskonalić swe umiejętności językowe. Istnieje w 

naszym gimnazjum od 2009 roku. Nasi Gimnazjaliści utrzymują kontakty z 

rówieśnikami z Hiszpanii.   

 

7. Program profilaktyczny Unplugged – Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu 

Substancji Uzależniających przez Uczniów opracowany w ramach 

międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego 

przez Komisję Europejską. Program realizowany w gimnazjum od czterech lat. 

 

8. Prawa Pacjenta Dziecka w szkole – ogólnopolski projekt edukacyjny 

przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jego celem jest pogłębienie  
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wiedzy uczniów o temacie profilaktyki zdrowotnej i zachowań prozdrowotnych oraz 

zapoznanie ich z prawami pacjenta.   

9. Lepsza szkoła – program weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności 

nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego. 

 

10. Projekt z klasą – projekt realizowany z wydawnictwem Nowa Era. 

 

11. Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej opartej na 

wartościach, którym objęci zostali uczniowie klas drugich i trzecich, nauczyciele i 

rodzice gimnazjum. 

12. Wolontariat:   

 praca w charakterze wolontariuszy  w Domu Seniora im. Sue Ryder w 

Pierzchnicy: 

 praca w charakterze wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w 

Bilczy. 

13. XXV Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – uczniowie Gimnazjum w 

Morawicy zebrali 7773,29 zł   

 

Innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i 

realizowane w Gimnazjum w Morawicy: 

 

1. Teatr niejedno ma imię – roczna innowacja metodyczno – programowa 

opracowana i realizowana przez czteroosobowy zespół pod kierunkiem p. Moniki 

Pabian. Oprócz Moniki Pabian w realizacje innowacji zaangażowani są Anna 

Kuranda prowadząca zespół taneczno – akrobatyczny PIRAMIDA, Paweł Strójwąs 

nauczyciel plastyki oraz Paweł Czekaj kapelmistrz Szkolno - Gminnej Orkiestry Dętej 

funkcjonującej przy ZPO w Morawicy. Publiczna prezentacja efektów pracy odbyła 

się 21 i 22 maja. 21 maja mieszkańcy gminy Morawica, zaś 22 maja gimnazjaliści, a 

następnie uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej w Morawicy mieli okazję 

obejrzeć adaptację „Małego Księcia” przygotowana w ramach innowacji.  

 

2. Akademia kodowania – roczna innowacja programowa opracowana i 

realizowana przez wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz w klasach drugich gimnazjum. 

Celem innowacji było wprowadzenie uczniów w świat programowania i algorytmiki.   
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3. Śladami słynnych matematyków – roczna innowacja metodyczno – 

programowa opracowana i realizowana przez wicedyrektor Mariolę Kosztołowicz w 

ramach zajęć koła matematycznego.  Celem innowacji było zapoznanie uczniów z 

postaciami słynnych matematyków oraz zmaganie się przez nich z problemami, które 

stawiali przed sobą słynni matematycy, stosując ówczesne metody a następnie 

porównując uzyskane wyniki z rezultatami otrzymanymi za pomocą współczesnych 

metod. 

 

Ad. 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 

 
Język 
polski 

Historia  
z wiedzą 
o społe-

czeństwie 

Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 

Język 
angielski 

PP 

Język 
angielski 

PR 

Wynik w % 72,2 % 59,3 % 42 % 52 % 66,6 % 42,1 % 

stanin 
wyżej 
średni 

średni średni średni średni X 

 

 Ad. 6. Liczba uczniów dowożonych przez gminę do szkoły. 

Nazwa placówki oświatowej 
Ilość uczniów 

dowożonych 

Szkoła Podstawowa 

 im. K. Makuszyńskiego w Morawicy 
85 

Gimnazjum  76 

 

Ad. 7. Kontrole i ich wyniki przeprowadzone przez nadzór pedagogiczny. 

Dyrektor 

Nie odbyły się. 

 

Ad. 8. Działania podejmowane na rzecz kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

Szkoła Podstawowa 
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 Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji dydaktycznej, wychowawczej, zdrowotnej, środowiskowej.  

 Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, zdrowotnymi 

objęci zostali badaniami w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

(przebadano15 ucz.) 

  Ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie na zajęcia w 

szkole  4 uczniów otrzymało pomoc w formie nauczania indywidualnego.  

 Pomocą w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych objęto 34 uczniów w 

klasach I-III, 32 uczniów w  klasach IV-VI, zajęciami korekcyjno -

.kompensacyjnymi  4 uczniów, ćwiczeniami logopedycznymi – 4 uczniów. 

  Uczniowie z dysleksją rozwojową objęci zostali dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych do ich możliwości na zajęciach lekcyjnych. 

  Uczniowie z zaburzoną komunikacją społeczną, z trudnościami 

wychowawczymi, zaniedbani środowiskowo korzystali z pomocy i wsparcia 

pedagoga szkolnego, psychologa podczas dyżurów w szkole, z pomocy w 

specjalistycznych poradni.  

 Uczniowie uzdolnieni uczęszczali na przedmiotowe koła zainteresowań  

 Dla uczniów uzdolnionych artystycznie, sportowo prowadzone były zespoły 

taneczne, wokalne, instrumentalne, pozalekcyjne zajęcia sportowe. 

 

Gimnazjum 

Działania podejmowane na rzecz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

ze względu na stan zdrowia, zaburzenia  i odchylenia rozwojowe, opóźnienie w 

nauce, znaczne zaległości  lub specyficzne trudności w nauce objęto uczniów, 

którzy posiadali opinię, orzeczenie, zaświadczenie lekarskie lub na wniosek 

nauczyciela, w tym: 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 2 ucz.- objęto nauczaniem 

indywidualnym, opracowano dla nich IPET ; 
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- dysleksja rozwojowa – 9 ucz.- zastosowano dodatkowe wsparcie i pomoc na 

lekcjach, dostosowano wymagania edukacyjne na sprawdzianach i egzaminach; 

- trudności dydaktyczne ze względu na czynniki subiektywne/brak motywacji/ - 7 

ucz. 

-indywidualna praca wychowawcza z uczniami prowadzona była przez 

wychowawców i pedagoga; 

- znaczne zaległości w nauce utrudniające zdobywanie wiedzy – 25 ucz.-

zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów nauczania; 

-  uczniowie przewlekle chorzy - 6ucz.- dostosowano proces dydaktyczno-

wychowawczy do możliwości psychofizycznych uczniów, korzystano z terapii w 

specjalistycznych ośrodkach; 

- uczniowie szczególnie uzdolnieni /6ucz./ zostali objęci w szkole pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formie kół zainteresowań, indywidualnych 

konsultacji, indywidualizacji pracy na zajęciach. 

- uczniowie z problemami w zachowaniu korzystali z pomocy nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga, psychologa. Pomoc udzielana była w formie rozmów 

indywidualnych, porad, konsultacji, zajęć, warsztatów. 

 


