
 

Podsumowanie I półrocza w roku szkolnym 2020/2021 

 

To drugi rok nauki zdalnej.  Stanowi ona wyzwanie  dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.  

Doceniamy  zaangażowanie, które z pewnością przyniesie efekty. Dziękujemy za 

zainteresowanie i włączanie się w trudny proces edukacji. Łączenie się przez Internet z klasą i 

nauczycielami nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z kolegą czy koleżanką. Staramy się    

jednak przystosować do zaistniałej sytuacji i sprostać wyzwaniu. Nauczyciele  przekazują  

wiedzę w nowych warunkach w jak najlepszy sposób, wykorzystując różne narzędzia, inicjują 

ciekawe akcje, organizują konkursy. W poszczególnych zespołach klasowych odbywają się 

uroczystości, wydarzenia, imprezy i akcje. Uczniowie wykonują ciekawe projekty z różnych 

przedmiotów, rozwijają swoje zainteresowania.  Na stronie internetowej nauczyciele 

zamieszczają ciekawe artykuły dotyczące życia szkoły. Dziękujemy za zaangażowanie 

nauczycielom- wychowawcom, nauczycielom współorganizującym pomoc psychologiczno –

pedagogiczną,  nauczycielom -administratorom szkolnej strony internetowej,  nauczycielom- 

opiekunom organizacji szkolnych, nauczycielom pracującym w świetlicy szkolnej. Poniżej 

przedstawiamy wyniki klasyfikacji, osiągnięcia uczniów w konkursach, informacje o 

organizacji konkursów międzyszkolnych, apeli, uroczystości szkolnych oraz  realizacji 

projektów, programów,  

Klasyfikacja 

 

Najwyższą średnią uzyskała klasa 4- 4,7, 5a- 4,69, 5b- 4,42, 6c- 4,4. Najniższą średnia klasa 

7b- 3,77. Średnia szkoły wynosi- 4,34 

 



 

Najniższą średnią uczniowie uzyskali z języka niemieckiego- 3,41, fizyki- 3,6, matematyki 

3,66, a najwyższą z wychowania fizycznego - 5,4, plastyki 5,19, techniki i religii 4,98 

Najwyższą frekwencję  uzyskała klasa 5b- 95,23, 5a- 94,31, 6c- 93,88, a najniższą klasa 2a- 

88,74, 7b- 90,59, 6a- 91,24. 

 



 

53% uczniów otrzymało ocenę z zachowania bardzo dobrą, 21% wzorową, 20% dobrą, 4% 

poprawną i 2% nieodpowiednią. 

Osiągniecia uczniów w konkursach w I półroczu 2020/2021 

 Literackie Spotkania z Koziołkiem Matołkiem- wyróżnienie dla Blanki Arabskiej  
w Ogólnopolskim konkursie Mała Nagroda Literacka - Pacanów 2020-    
opiekun p. L. Wojciechowska-Zoch   

 Konkurs organizowany przez Echo Dnia “Kochane Pierwszaki” - na 
najsympatyczniejszą klasę w powiecie buskim- kl 1b- I miejsce,wychowawca p. 
M.Kiełb kl. Ia- II miejsce, wychowawca p. E.Taczyńska 

 „Dzieci chirurgom, chirurdzy dzieciom"-konkurs plastyczny Wyróżnienie dla 
Agaty Dziurewicz w Ogólnopolskim Konkursie, opiekun, p.R.Wolańska .  

 Zakwalifikowanie się uczniów do III etapu Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych z przedmiotów: geografia-p. R.Piwowarczyk, Przodo Mikołaj 7a, 
język polski- p. B. Siemieniec- Tymoteusz Panek, 8 b   język angielski p. A.Majcher- 
Mateusz Gruchała kl. 7b, biologia-p. D.Kozieł-Kwaśniewska- Amelia Lech kl. 8b   

 Ogólnopolski konkurs o tematyce ekologicznej: “Szkolne Przygody Gangu 
Fajniaków” - wykonanie pracy plastycznej - Dąb Dobromir przez uczniów oddziału 
0“a” - zwycięstwo grupowe, opiekun p. E.Stramska 

  XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych “Świetlik”: 
nagroda główna- Dominik Wawszczyk, wyróżnienie - Agata Dziurewicz, 
wyróżnienie - Wiktoria Piątek, II b, opiekun p.R.Wolańska   

 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik- laureaci z kl. 2a: I 
miejsce- Burchan Nadia,  II miejsce- Prasałek Magdalena, III  miejsce- J. Lumer, 
A.Wąsik, N. Marzec, G. Łuszczek , opiekun p. J.Kasza 

 Organizacja konkursów - międzyszkolnych  

 Konkurs wojewódzki  FOCUS ON THE USA - p.A.Majcher, p. M.Durlik  

 Konkurs wojewódzki “Plejada Ekonomiczna”- p.B. Więckowska p.B. 
Ogunowska, p.E. Pawelec , , p.B.Faryś  

 IX Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w ramach projektu “Matematyczni 
badacze”-p. J.Kawacz-Piątek, p. E.Stramska, p.B.Wójcicka, p. A.Kowalska.  



 Realizacja projektów, programów:  

 Szklanka mleka – wychowawcy, koordynator p. J.Kawacz-Piątek  

 Owoce w szkole -wychowawcy, koordynator p. J.Kawacz-Piątek  

 Śniadanie daje moc- wychowawcy klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych  

 Szkoła do Hymnu wychowawcy klas, p. Dorota Kozieł-Kwaśniewska,   

 Projekt Od grosika do złotówki- p. E.Żurek, p. A.Francikiewicz  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- p.A.  Kowalska, p. L.Wojciechowska-
Zoch  

 Tydzień Kodowania- kl. 1, wychowawcy klas- p. E.Pawelec, p. E.Tarczyńska  

 Ogólnopolski projekt edukacyjno-profilaktyczny „Zdrowo jem, więcej wiem” – 
klasa 2a, 2b  

 Akcja podziel się dobrem- kl. 1a, 7a, 6b, p. L.Wojciechowska-Zoch, p. 
A.Majsak, p. E.Tarczyńka  

 Ogólnopolski program profilaktyczny „Nie pal przy mnie , proszę”- kl1, 
2,3,M.Moczulska  

 Ogólnopolski program ”Czyste powierze” oddziały przedszkolne, M.Moczulska  

 Projekt realziowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim „ZŁOTY 
POLSKI MA 100 LAT”p. B.Więckowka, p.R.Piwowarczyk,  p.A.Rak, p. B.Faryś  

 Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”- 7a, p. A.Rak, p. A.Majsak  

 Projekt “Matematyczni badacze” we współpracy z mBankiem, konkurs 
“Familiada Matematyczna”- p. E.Stramska, p. J.Kawacz-Piątek, p. B.Wójcicka  

 Program  eTwinning “Moja wirtualna wycieczka po Europie 3a , 4- p. M.Durlik  

 Akademia Bezpiecznego Puchatka- klasy pierwsze  

 Ogólnopolski projekt edukacyjny “Droga z klasą”- 2a2b  

 Ogólnopolski  Lekcja Enter - p. M.Kiełb, E.Żurek, R.Wolańska, M.Czaja  

 Ogólnopolski Program Edukacyjno-profilaktyczny “Chroń dziecięce uśmiechy” 
- koordynator pJ.Kawacz-Piątek, p. E.Stramska, p. B.Więckowska, p.A.Kowalska,   

 Kurierek online-p. A.Kowalska, p.M.Kiełb  

 Ogólnopolski program edukacyjny “Gotuj się na zmiany”-  kl. 5b, 5a, 4  

 Program Instaling dla szkół- p.M.Durlik,p. A.Majer, p. M. Górewicz  

 Projekty Szkolnego Koła PCK promujące zdrowie  

 Projekt Code Week 2020 -koordynator- p. E.Pawelec, nauczyciele informatyki  

 Projekt Ogólnopolski Tydzień Kariery- Konkurs ,,Mój wymarzony zawód” -p. 
B.Faryś, p.A.Majsak, p. A.Rak, p. K.Nowak  

 Narodowe czytanie on-line p.L.Wojciechowska-Zoch  

 Ogólnopolskie Obchody Dnia Głośnego Czytania Godzina czytania -  
p. L.Wojciechowska-Zoch, p. A.Kowalska  
  

 Akademie szkolne, apele online:  

 Bezpieczne ferie zimowe 2021- apel online, p. K.Nowak, p. A.Majsak, p. 
M.Moczulska, p. A.Musiał  



 Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia- klasa 4, p. J.Kawacz-Piątek, 
p. D.Kozieł-Kwaśniewska, p. A.Kowalska, p. M.Górewicz  

  Miesiąc bibliotek szkolnych –p. A.Kowalska, p.L.Wojciechowska-Zoch  

 14 X Dzień Edukacji Narodowej –akademia, p. R.Piwowarczyk, p. 
B.Więckowska, p. D. Kozieł-Kwaśniewska  

 Święto Niepodległości wśród najmłodszych- p. E.Tarczyńska, p. M.Kiełb  

 Narodowe Święto Niepodległości- p. E.Pawelec, p. L.Wojciechowska-Zoch,  
p. E.Tarczyńska  

 

 


