
Szanowni Państwo, 

przekazujemy sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Werbkowicach za I semestr roku szkolnego 2019/20 

 Charakterystyka placówki 

1.W I semestrze r. szkolnego 2019/2020 funkcjonowało 18 oddziałów, w których uczyło się 354 

uczniów. 

 

2. Zajęcia odbywały się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć przez 19 tygodni, w tym ferie 

świąteczne, 2 dni świąteczne (14 października, 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia), 1 dzień wolny 

od zajęć dydaktycznych wprowadzony decyzją dyrektora szkoły: 31 października 2019 r. 

 

3. Wprowadzony został nowy punktowy  system oceniania zachowania uczniów. 

4. Dostosowano programy nauczania do potrzeb uczniów. 

5. Wdrożono Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole – konkretne zadania 

ujęte są w planach wychowawczych wszystkich oddziałów. 

 

Klasyfikacja śródroczna (kl. IV – VIII):  

a) zachowanie: wzorowych – 82 

                 bardzo dobrych – 74 

                 dobrych – 45  

                 poprawnych – 13 

                 nieodpowiednich – 1 

                 naganne – 1 

b) oceny: celujących – 195 

                bardzo dobrych – 866 

                dobrych – 813 

                dostatecznych – 681 

                dopuszczających – 421 

                niedostatecznych – 9 

Średnia wyników nauczania szkoły – 3,90 

 

Świetlica 

W I półroczu 2019/2020 roku szkolnego do świetlicy szkolnej uczęszczało 130 uczniów. 

W poniedziałki, wtorki i środy świetlica czynna była  w godzinach 7.00-8.00 oraz 11.30- dla 

uczniów dojeżdżających i czekających na rozpoczęcie zajęć, natomiast w czwartek i piątek świetlica 

czynna była od 7.00 do 15.30  dla uczniów, którzy nie uczęszczają na religię oraz zaczynających 

zajęcia od 8:45. Do dyspozycji uczniów jest świetlica główna oraz dwie mniejsze: sala zabaw 

i pokój do nauki. W cieplejszą pogodę uczniowie korzystają z placu zabaw oraz boiska szkolnego. 

Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem pracy świetlicy opracowanym przez wychowawców 

grup. Dzieci wraz z wychowawcami  dbały o  wystrój świetlicy. Organizowano zajęcia manualne 

oraz ruchowe mające na celu rozwijanie zainteresowań dzieci. Uczniowie mają możliwość 

odrabiania prac domowych, uczą się gry w szachy, warcaby, korzystają z różnych gier planszowych. 

Wychowawcy świetlicy w swej pracy zwracali szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych wśród uczniów, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 

z emocjami i agresją, właściwe postawy wobec ekologii i zdrowia. 

 

Biblioteka  

Z biblioteki (wypożyczalni i czytelni) mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów 

oraz pracownicy administracyjni szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki. 

W I semestrze pracowano nad rozwijaniem indywidualnych zainteresowań czytelników oraz 

wyrabianiem i pogłębianiem nawyku czytania i uczenia się. Oprócz obsługi czytelników -

udostępniania zbiorów – w naszej bibliotece prowadzona jest działalność informacyjna 



i edukacyjna. Prowadzone były lekcje biblioteczne, akcje popularyzujące czytelnictwo (m.in. 

Narodowe Czytanie 2019) oraz konkursy plastyczne: „Potworek matematyczny”, „Niebieska 

laguna”, najpiękniejsza zakładka do książki. 

Na rzecz biblioteki pozyskano nowe książki, m. in. 13 – tomową encyklopedię Oxford. 

  

Praca nauczycieli na rzecz szkoły 

Organizacja uroczystości 

Wszystkie imprezy i uroczystości zaplanowane w kalendarzu szkoły odbyły się zgodnie 

z harmonogramem. Twórcza i aktywna postawa nauczycieli oraz duże zaangażowanie w przygotowanie 

uroczystości ma wpływ na jakość imprez i akademii organizowanych w I półroczu. W wyniku 

całorocznych działań osiągnięto pozytywne efekty dla uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.  

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbyło się w naszej szkole szereg  imprez okolicznościowych 

dla uczniów, rodziców, promujących jednocześnie  szkołę w środowisku: 

-ślubowanie uczniów klas I; „Jesienne inspiracje” – wieczór poetycko – muzyczno – malarski; 

Jasełka; 

-akademie i apele z okazji Rocznicy wybuchu II wojny światowej, Agresji ZSRR na Polskę, Dnia 

Edukacji Narodowej; Święta Odzyskania Niepodległości; 

- uroczystości szkolne i klasowe: obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Dzień 

Godności Osób z niepełnosprawnością intelektualną, Światowy Dzień Walki z Aids, Dzień 

Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki.  

- 

Akcje, programy i działania charytatywne, edukacyjne i społeczne 

Akcje charytatywne przeprowadzane w naszej szkole są bardzo istotne, bowiem uczą młodzież 

wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii i kształtują pozytywną postawę wobec 

cierpiących i potrzebujących. W I semestrze uczniowie naszej szkoły brali udział w akcjach: 

- „Pola Nadziei” - ogólnopolska akcja, której przyświecają trzy główne cele: szerzenie idei 

hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy na rzecz hospicjum oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 

potrzeby ciężko chorych, cierpiących ludzi; 

- „Sprzątanie świata 2019” - międzynarodowa akcja ekologiczno – edukacyjna; 

- „Szkoła pamięta” – akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu 

II wojny światowej i 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego; 

- „Kluczyk” - pomóc Klinice “BUDZIK” i Fundacji Ewy Błaszczyk “A kogo”; 

- Szkoła do hymnu” - akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

- „Bądź jak święty Mikołaj” - zbiórka na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Zamościu; 

- „Mikołaje są wśród nas” – akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem"; 

- „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - ogólnopolski program edukacyjny;  

- „Marzycielska poczta” – ogólnopolska akcja charytatywna; 

- „Zostań Aniołem” - ogólnopolska akcja charytatywna; 

- „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” - ogólnopolska akcja charytatywna; 

- „Narodowe czytanie” – ogólnopolska akcja edukacyjna. 

 

Dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, organizacje 

Szkoła oferuje uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych oraz możliwość działania w kołach 

zainteresowań oraz w organizacjach . W I semestrze uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych 

zajęciach wyrównawczych: języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, chemii, biologii, 

geografii, języka angielskiego i języka rosyjskiego. Odbywały się zajęcia w ramach Szkolnego 

Klubu Sportowego w sekcji: badmintona, piłki siatkowej, piłki nożnej i minihoka. Prężnie działają 

Szkolne Koło Wolontariatu, PCK, ZHR, koło dziennikarsko – fotograficzne, koło historyczne. 

Prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności wokalne, taneczne i plastyczne. 

 

Wycieczki szkolne 

W I semestrze zorganizowano 17 wycieczek i wyjazdów edukacyjnych. W dużej mierze były to 

wyjazdy do teatru na przedstawienia teatralne, wycieczki do muzeów połączone z warsztatami 

edukacyjnymi oraz wyjazdy na pływalnię. 



 

Sukcesy uczniów 

Sukcesy uczniów są prawdziwą miarą pracy nauczyciela. Nauczyciele wiedzą najlepiej, jak wiele 

wymiarów ma sukces w odniesieniu do konkretnego ucznia. Praca ze zdolnymi uczniami wymaga 

nie tylko szczególnego zaangażowania nauczycieli i wypracowania specyficznych metod, ale także 

tworzenia klimatu sprzyjającego zainteresowaniu uczniów tą wyjątkową, umysłową konkurencją. 

Nasi uczniowie chętnie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych. Co roku cieszymy się, więcej 

– jesteśmy dumni – z kolejnych sukcesów naszych uczniów. Tylko w I semestrze roku szkolnego 

2019/2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 43 konkursach przedmiotowych, recytatorskich, 

plastycznych i wokalnych. Uczestniczyło w nich ponad 200 uczniów klas I – VIII. Ich wymiernym 

efektem były czołowe lokaty i wyróżnienia: 

Nazwa konkursu Osiągnięcia uczniów 

Olimpiada Matematyczna 

Juniorów 

2 uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego 

kuratoryjny konkurs z języka 

angielskiego 

1 uczeń zakwalifikował się do etapu powiatowego 

kuratoryjny konkurs z historii 1 uczeń zakwalifikował się do etapu powiatowego 

 

Powiatowy Konkurs 

Historyczny 

I miejsce 

Jesienny Konkurs 

Recytatorski 

udział w finale wojewódzkim 

Wojewódzki Konkurs 

plastyczny „Zauroczeni 

Lubelszczyzną” 

2 równorzędna nagrody oraz 3 wyróżnienia 

XX wojewódzkie spotkania z 

kolędą i pastorałką 

Srebrna Gwiazdka 

Wojewódzki konkurs piosenki 

religijnej  

I miejsce 

Festiwal Piosenki 

Patriotycznej i legionowej 

I miejsce w kategorii zespołów i I miejsce w kategorii 

laureatów 

Ogólnopolska Olimpiada 

Promocji Zdrowego stylu 

Życia  

1 uczeń zakwalifikował się do etapu powiatowego 

 

 

Sukcesy sportowe uczniów 

Ogromna liczba pucharów, dyplomów, medali i wyróżnień świadczy o tym, że Szkoła nasza od lat 

osiąga ogromne sukcesy sportowe. W tym semestrze roku szkolnego 2019/2020 stanęliśmy na 

podium kilkukrotnie: 

1. Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej ,,100lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego''- 

udział 3 uczniów w finale ogólnopolskim, 

2. Finał Wojewódzki Drużynowego Badmintona – VII miejsce  

3. Półfinały Wojewódzkie Drużynowego Badmintona - I miejsce 

4. Półfinały Wojewódzkie indywidualnego tenisa stołowego - IV miejsce 

5. Powiatowe Igrzyska Dzieci  w piłce nożnej dziewcząt -        II miejsce 

6. Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce nożnej chłopców -         II miejsce   



7. Powiatowe Igrzyska Dzieci w indywidualnym Tenisie Stołowym - I miejsce  i II 

miejsce 

8. Powiatowe Igrzyska Dzieci w Drużynowym Badmintonie - I miejsce chłopcy, II 

miejsce dziewczęta 

9. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Tenisa Stołowego - IV miejsce  i V miejsce  

10. Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej indywidualnego tenisa stołowego - II miejsce  

11. Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym – I 

miejsce i II miejsce  

Działania  innowacyjne podejmowane przez nauczycieli 

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy świadkami, stawiają przed systemem 

kształcenia nowe wymagania. Celem współczesnego kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie 

informacji i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady: 

współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów. Aby sprostać temu zadaniu, 

nauczyciele naszej szkoły podejmują nowatorskie, innowacyjne rozwiązania programowe 

ukierunkowane na rozwój ucznia i wdrażają je do codziennej praktyki z osiąganiem pozytywnych 

efektów w różnych obszarach pracy szkoły. Od ubiegłego roku realizowany jest innowacyjny 

program nauki pływania dla uczniów klas I – III „Umiem pływać”. W edycji tegorocznej wzięło 

udział 30 uczniów naszej szkoły. Program spełnił oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. 

W jego efekcie dzieci opanowały umiejętność pływania, korygowały wady postawy, nauczyły się 

odpowiedzialnego korzystania z akwenu wodnego. Obecnie realizowane są dwa projekty: program 

koła rytmiczno – tanecznego dla uczniów klas I –III oraz innowacyjny program zajęć z języka 

angielskiego dla starszych klas. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Na terenie szkoły uczniowie korzystali z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, i logopedy. 

Z  zakresu zadań poświęconych profilaktyce przeprowadzono zajęcia dotyczące bezpiecznych 

zachowań w czasie lekcji, przerw,  ferii świątecznych i zimowych, mechanizmów powstawania 

zachowań agresywnych, negatywnego wpływu używek na zdrowie i życie człowieka. 

Współpracowano z PPP w Hrubieszowie.  

W I półroczu 2019/2020 roku szkolnego uczniowie korzystali z następujących form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne (indywidualne 

i grupowe), zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, terapia psychologiczna indywidualna, zajęcia rozwijające zainteresowania 

i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących  przedmiotów: edukacja 

wczesnoszkolna, język polski, matematyka, fizyka, chemia, język angielski, język rosyjski; zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie ogólnego wsparcia ucznia. 

Z różnorakich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w I semestrze roku szkolnego 

2019/2020 skorzystało 132 uczniów, co stanowi 38 % uczniów szkoły. 

Projekty i działania profilaktyczne 

Szkoła uczestniczyła w projektach w zakresie bezpieczeństwa: Akademia Bezpiecznego Puchatka; 

Bezpieczna droga do szkoły, Odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku agresji i przemocy 

wobec rówieśników, zachowania uczniów w szkole i poza nią; Zagrożenia wynikające z korzystania 

z Internetu, Cyberprzemoc;  Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, Stop Wandalom; Bądź 

kumplem! Nie dokuczaj! 

 



 

Szkoła realizuje również działania profilaktyczne takie jak: Szklanka mleka; Owoc w szkole; 

Fluoryzacja; Trzymaj Formę; Kubusiowi Przyjaciele Natury; Bieg po zdrowie oraz prelekcje dla 

rodziców  

W ramach zapewnienia dzieciom i uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole 

każdy nauczyciel i wychowawca podejmował tematy z zakresu bezpieczeństwa podczas realizacji 

zajęć. 

Przygotowania do egzaminu ósmoklasistów 

W I  semestrze przeprowadzono 1 egzamin próbny w klasach VIII z języka polskiego, matematyki 

oraz języka nowożytnego, zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dla 

uprawnionych ósmoklasistów zostały przygotowane dostosowania warunków i form 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych. Uczniowie 

mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

W ramach tych zajęć nauczyciele wraz z uczniami rozwiązują przykładowe testy oraz wykonują 

zadania w ramach pracy domowej, które są sprawdzane przez nauczycieli i zawierają wskazówki 

do dalszej pracy. Nauczyciele przeprowadzili szczegółową analizę wyników, sformułowali wnioski 

i przekazali informację rodzicom i uczniom. 

 

 

 

Wszystkim nauczycielom i pracownikom dziękujemy za duży wkład nad budowaniem 

pozytywnego wizerunku naszej placówki. Wypełniamy z dużym zaangażowaniem wszystkie 

działania statutowe na rzecz społeczności szkolnej. Utrzymujemy dobrą pozycję w gminie, mamy 

liczne sukcesy naszych uczniów dzięki solidnej pracy nauczycieli. 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach 

Anna Woś i Ewa Koźmińska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


