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1/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYSTAJNI

SEMESTR 1
• Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych na rok szkolny 2014/2015, z którego zrealizowano następujące 

pozycje: inauguracja roku szkolnego 2014/2015, akademia z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, akademia 
z okazji Dnia Papieskiego, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Ślubowanie Klas Pierwszych Szkoły 
Podstawowej,  Ślubowanie  Klas  Pierwszych  Gimnazjum,  akademia  z  okazji  Dnia  Niepodległości, 
spotkania  wigilijne  –  indywidualnie  w  zespołach  klasowych,  Wigilia  klas  III  Gimnazjum,  Jasełka 
Bożonarodzeniowe, Wigilia dla uczniów upośledzonych umysłowych, Dzień Babci i Dziadka;

• Opiekunami  SU w  Szkole  Podstawowej  byli:  pani  Ilona  Pośpiech,  pani  Ilona  Wystalska  i  pani  Elżbieta 
Zmorek, a w Gimnazjum : pani Wanda Pilarz, pani Ilona Grajcar i pan Radosław Poraj. Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na bieżąco zajmował się wydarzeniami, imprezami i świętami tj.:  Dzień 
Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Dzień bez tytoniu, Dzień Praw Człowieka, Święta Bożego Narodzenia, 
Karnawał. Ponadto SU włączył się  w akcję „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza”

• W naszej szkole od kilku lat swoją działalność prowadzi Szkolny Klub Wolontariusza. Utworzenie takiego 
klubu,  zwiększyło  aktywność  w działaniach  wychowawczych  podejmowanych  przez  szkołę.  Opiekunami 
SKW są: pani Anita Pradela, pani Karina Mrozek, pan Bartłomiej Antczak. W minionym semestrze SKW 
zorganizował  Festyn  Mikołajkowy dla  dzieci  z  Gminy  Przystajń,  Mikołajki  dla  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej w Przystajni, kiermasz na rzecz dzieci z Domu Dziecka. Należy podkreślić, że praca w SKW 
spełnia założone cele, uczniowie uczą się samorządności, kształtowane są postawy prospołeczne;

• W naszej szkole działa również Szkolne Koło Ekologiczne (SKE). Założycielkami i opiekunkami tego koła 
są: pani Justyna Knopik, pani Dorota Szatraj, pani Agata Biernacka, pani Beata Bastrzyk. SKE współpracuje z  
wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Przystajni.
W I semestrze SKE z okazji  Święta Drzewa, które przypada w październiku,  przeprowadziło następujące 
działania propagujące ochronę przyrody:
• Warsztaty  ekologiczne  i  prezentacje  multimedialne  pod  hasłem  OD  DRZEWA  DO PAPIERU 

przygotowane  przez  uczniów  klas  III  gimnazjum  oraz  zaprezentowane   uczniom  klas  III  szkoły 
podstawowej. Podczas warsztatów uczniowie szkoły podstawowej pracując w grupach wykonali plakaty 
DRZEWA  WOLNOŚCI, z materiałów nadających się do recyklingu.

• Konkurs fotograficzny POLSKIE DRZEWO  dla uczniów gimnazjum.
• Aktualizacja  szkolnej  gazetki  ekologicznej,  informacje  nt.  SPRZĄTANIA  ŚWIATA,  ŚWIĘTA 

DZRZEWA
Ogłoszona została  zbiórka zużytych baterii z terenu naszej gminy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, 
zbiórka nie  będzie  prowadzona  w formie  konkursu,  ale  jako  systematyczny odbiór  baterii  z  punktów na 
terenie Przystajni.  
Ogłoszona  zastała  także  zbiórka  makulatury  w  powiązaniu  z  akcją  PRZYWRÓĆMY  DZIECIOM 
UŚMIECH. Zebrana makulatura będzie przekazana na pomoc rodzinnym domom dziecka.

• Uczniowie po raz kolejny wzięli udział w VI edycji programu „Trzymaj Formę”.  Program ten realizowany 
jest  we  współpracy  z  sanepidem.  Koordynatorem  programu  w  naszej  szkole  jest  pani  B.  Bastrzyk 
i p. D. Szatraj, które współpracują z nauczycielami wychowania fizycznego, z p. M. Kierat. Celem programu 
jest  kształtowanie  postaw  pro  zdrowotnych  wśród  młodzieży,  wdrażanie  w  szkole  zdrowej  żywności,  
krzewienie  kultury sportowej.  Program ten  realizowany jest  w czasie  zajęć  lekcyjnych  poprzez  różnego 
rodzaju ćwiczenia, pogadanki, prezentacje, zawody sportowe, gazetki ścienne itp.

Uczniowie  szkoły  w  I  semestrze  byli  motywowani  do  coraz  częstszego  i chętniejszego  uczestnictwa 
w konkursach, olimpiadach, zawodach szkolnych i międzyszkolnych. W związku z powyższym wzięli udział w: 

 Konkursie Plastycznym „Kolęda w kolorach” (opiekun – p. A. Leśniak, p. W. Kandora, p. A. Wystalska),
 Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Chemia w rolnictwie” (opiekun –  p.A. Wystalska, p. D. Kmieć),
 Regionalnym Konkursie Plastycznym „Portret rodzinny” (opiekun –  p. A. Wystalska),



 Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pamiętamy – dokarmiamy” (opiekun –  p. A. Wystalska, p. D. Kmieć),
 XI  Powiatowym  Konkursie  Plastycznym  na  „Szopkę,  gwiazdę,  ozdobę  choinkową  i  stroik  świąteczny” 

(opiekun – p. A. Wystalska),
 Ogólnopolskim Konkursie „Prawa dziecka oczami dzieci” (opiekun – p. D. Kmieć),
 Ogólnopolskim Konkursie „Prawa dziecka oczami gimnazjalisty” (p. W. Pilarz, p. I. Grajcar),
 Szkolnym Konkursie Fotograficznym dla uczniów Gimnazjum „Polskie drzewo” (opiekun – p. A. Biernacka, 

p. J. Knopik, p. D. Szatraj),
 IV Powiatowym Konkursie Komputerowym „Pocztówka świąteczna” (opiekun – p. B. Antczak),
 Wojewódzkim Konkursie  „Papierowy świat” (opiekun – p. B. Antczak),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (opiekun - p. A. Wilk – I etap; p. S. Płuska – etap 

I, p. I. Wystalska – I etap),
 Ogólnopolskim Dyktandzie „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów” (opiekun – p. S. Płuska, p. I. Wystalska),
 Konkursie  Literackim  z  wiadomości  o  baśniach  w  ramach  III  Gminnego  Turnieju  Baśniowego  (opiekun 

–  p. E. Szostak, p. S. Płuska, p. I. Wystalska),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego (opiekun – p. J. Ślusarczyk),
 Wojewódzkim  Konkursie  Przedmiotowym  z  Języka  Angielskiego  (opiekunowie  -  p. I. Grabarczyk, 

p. M. Kozińska – etap I),
 Konkurise z Języka Angielskiego w Green School w Krzepicach (opiekun – p.M. Kozińska),
 Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego „Olimpus” (opiekun – p. I. Pośpiech),
 Konkursie  zorganizowanym  przez  „POLANGLO”  na  „najpiękniejszą  kartkę  świąteczną”  (opiekun 

– p. I. Pośpiech),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii (opiekun -      p. J. Mach – etap I),
 Powiatowym Konkursie Historycznym „500 lecie bitwy pod Orszą 1514 r.  Z dziejów polityki  zagranicznej  

i wewnętrznej ostatnich Jagiellonów” (opiekun – p. J. Mach),
 Powiatowym  Konkursie  Historycznym  „220  rocznica  upadku  powstania  kościuszkowskiego  Z  dziejów 

z czasów Stanisławowskich w Rzeczypospolitej” (opiekun – p. J. Mach),
 Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od 

Cedyni do Orszy – 972 – 1514” (opiekun – p. J. Mach),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o społeczeństwie (opiekun – p. A. Siódmak),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki (opiekun - p. K. Mrozek – etap I, II, p. A. Pradela  

– etap I, II, p. D. Szatraj – etap I), 
 Konkursie z matematyki dla klas IV – VI SP „Alfik” (opiekun – p. E. Pilarz, p. W. Kandora),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii (opiekun - p. B. Bastrzyk – etap I, II),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii (opiekun - p. J. Knopik – etap I, II),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii  (opiekun - p. D. Szatraj),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Fizyki (opiekun –  p. A. Biernacka),
 Powiatowych Mistrzostwach w Mini Piłce Halowej Dziewcząt SP zajmując II miejsce (opiekun – p. R. Poraj),
 Powiatowych  Sztafetowych  Biegach  Przełajowych  Dziewcząt  Gimnazjum  zajmując  III miejsce  (opiekun 

- p. R. Poraj)
 Powiatowych  Sztafetowych  Biegach  Przełajowych  Chłopców  Gimnazjum  zajmując  VI miejsce  (opiekun 

- p. M. Biłos),
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt SP zajmując I miejsce (opiekun - p. R. Poraj),
 Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt SP zajmując III miejsce (opiekun - p. R. Poraj),
 Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców SP zajmując III miejsce (opiekun - p. S. Huć),
 Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców SP zajmując V miejsce (opiekun - p. S. Huć),
 Szkolnym Konkursie Warcabowym (opiekun – p. A. Leśniak),
 Powiatowych  Zawodach  w  Szachach  Szkół  Gimnazjalnych  zajmując  I  miejsce  w  kategorii  chłopców, 

IV miejsce w kategorii dziewcząt (opiekun – M. Kierat),
 Powiatowych Zawodach w Szachach Szkół Podstawowychw kategorii chłopców i dziewcząt zajmują kolejno V 

i III miejsce (opiekun – R. Poraj),
 Powiatowym Turnieju Piłkarskim Dziewcząt SP „Orlik 2014” zajmując I miejsce (opiekun – p. R .Poraj),
 Powiatowym  Turnieju  Piłkarskim  Dziewcząt  Gimnazjum  „Piłkarska  Jesień”  zajmując  I miejsce  (opiekun 

– p. R .Poraj),
 Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej Halowej chłopców zajmując VII miejsce (opiekun – p. S. Huć),
 Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej chłopców  zajmując V miejsce (opiekun – p. S. Huć),
 Międzygminnych  Zawodach  w  Piłce  Nożnej  dziewcząt  Gimnazjum  zajmując  III  miejsce  (opiekun 

– p. R. Poraj),
 Międzygminnych  Zawodach  w  Halowej  Piłce  Nożnej  dziewcząt  Gimnazjum zajmując  I miejsce  (opiekun 

– p. R. Poraj),
 Wojewódzkim Konkursie Biblijnym (opiekun – p. M. Firmanty – etap I) 



 Konkursie Plastycznym dla dzieci  niepełnosprawnych „Choinka bożonarodzeniowa” (opiekun – p. J.  Poraj, 
p. M. Pilch, p. A. Biernacka, p. W. Polak,  p. I. Grajcar),

 V Gminnym Koncercie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” (organizator – SKW).

Cennym uzupełnieniem i ukoronowaniem procesu dydaktycznego i wychowawczego w I semestrze były liczne 
wycieczki dydaktyczne, turystyczne, rekreacyjne, w których uczestniczyli nasi uczniowie i nauczyciele. Wzięli 
oni udział w następujących wyjazdach:

 Wycieczka dydaktyczno - turystyczna na Jurę Krakowsko – Częstochowską – klasy  SP 
 Wycieczka  dydaktyczna  do  Planetarium  i  Obserwatorium  Meteorologicznego  w Chorzowie  –  klasy  I 

Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Inwałdu – klasy IV SP
 Wyjazd do Aqua Parku do Tarnowskich Gór – klasa IV i VI SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Oświęcimia – klasy II, III Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie – klasy Gimnazjum
 Cotygodniowe wyjazdy na basen do Olesna – uczniowie SP;
 Wyjście do kwiaciarni – zajęcia teoretyczno-praktyczne (kl.Ia);
 Wizyta w gabinecie lekarskim – profilaktyka zdrowotna (kl. Ia).

Uczniowie licznie także wyjeżdżali do kina i teatru na następujące filmy i sztuki:

 przedstawienie teatralne „W krainie króla lwa” – klasy I SP,
 przedstawienie teatralne „Czarodziejskie słowa” – klasy II, III SP,
 przedstawienie teatralne „Liściki na wiatr” – klasy IV SP,
 przedstawienie teatralne „Opowieści z Narnii” – klasy V SP,
 przedstawienie teatralne „Tajemniczy ogród” – klasy VI SP,
 przedstawienie teatralne „Romeo i Julia” – klasy I Gimnazjum,
 przedstawienie teatralne „Zemsta” – klasy  Gimnazjum,
 przedstawienie teatralne „Balladyna” – klasy III Gimnazjum,
 film „Miasto 44” – klasy II Gimnazjum.

W I semestrze uczniowie i nauczyciele bardzo licznie włączyli się w następujące akcje charytatywne mające na 
celu niesienie pomocy innym i akcje społeczne:

 „Dożynki  gminne  2014”  -  przygotowanie  przedstawienia  „Od  ziarenka  do  bochenka”  (p. A. Wystalska, 
p. D. Sas),

 „Sprzątanie Świata” (organizator – SU),
  „Góra grosza” (organizator – SU),
 „Święto drzewa w naszej szkole” (organizator – SKE),
 Warsztaty ekologiczne i prezentacje multimedialne pod hasłem OD DRZEWA DO PAPIERU przygotowane 

przez uczniów klas III gimnazjum oraz zaprezentowane  uczniom klas III szkoły podstawowej (organizator – 
SKE),

 Kiermasz i Mikołajki na rzecz Domu Dziecka w Sowczycach (organizator – SKW),
 Festyn „Mikołajki 2014” dla dzieci z gminy Przystajń (organizator – SKW),
 XXIII finał WOŚP (organizator – p. J. Poraj, M. Pilch, p. A. Biernacka),
 Zbiórka nakrętek na rzecz Stowarzyszenia „Podaj dalej” (organizator – SKW),
 „Jasełka Misyjne” - odwiedziny rodzin naszej parafii z kolędą misyjną (organizator – E. Zmorek)

SEMESTR II

Uczniowie naszej szkoły w II semestrze wzięli udział w: 

 IX  Międzyszkolnym  Spotkaniu  Integracyjnym  w  Częstochowie  "MAM  TALENT"  (przygotowanie 
- p. J. Poraj, p. M. Pilch),

 XX  Ogólnopolskim  Logopedycznym  Konkursie  Plastycznym  "Moja  ulubiona  postać  bajkowa" 
(przygotowanie - p. J. Poraj, p. M. Jelonek),

 XXI Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym "Logopedyczne Ekozwierzaki" (przygotowanie 
- p. J. Poraj, p. M. Jelonek),

 Gminnym Konkursie  Kaligraficznym dla  uczniów kl.  I-III  SP (organizator  -  p.  W.  Pilarz;  przygotowanie 
- p. M. Jelonek, p. W. Seliga, p. D. Sas, p. D. Kmieć, p. M. Pąchalska, p. A. Wystalska),



 Powiatowym Konkursie Kaligraficznym dla uczniów kl. I-III SP (przygotowanie - p. M. Jelonek),
 Szkolnym Konkursie Recytatorskim "Julian Tuwim dla dzieci" (organizator - p.  W. Seliga, p. M. Pąchalska; 

przygotowanie - p. W. Pilarz, p. M. Jelonek, p. A. Wystalska, p. D. Sas, p. D. Kmieć),
 Konkursie  Plastycznym "Moja  bezpieczna  droga  do  szkoły"  (organizator  -  p.  M. Jelonek;  przygotowanie 

- p. W. Seliga, p. D. Sas, p. D. Kmieć, p. M. Pąchalska, p. A. Wystalska),
 III  Powiatowym  Konkursie  "Matematyka  wokół  nas  w  ujęciu  fotograficznym  ucznia"  (organizator 

i przygotowanie - p. K. Mrozek, p. A. Pradela; przygotowanie - p. M. Jelonek),
 III  Powiatowym  Turnieju  Bezpieczeństwa  i  Promocji  Zdrowia  "Praca  strażaka  w  oczach  dziecka" 

(przygotowanie - p. M. Jelonek),
 Szkolnym Konkursie  Plastycznym "Wielkanocny koszyczek"  (organizator  -  p. A. Leśniak,  p. W. Kandora; 

przygotowanie - p. D. Kmieć, p. A. Wystalska),
 XI Konkursie Plastyki Obrzędowej "Wiosna 2015" (przygotowanie - p. A. Wystalska),
 VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Zaczarowany ogród" (przygotowanie - p. A. Wystalska),
 Konkursie  Literacko  -  Plastycznym  "Sienkiewicz  w  obrazkach"  (przygotowanie  -  p. I. Wystalska, 

p. E. Szostak),
 Gimnazjalnym Konkursie Ortograficznym (organizator - p. A. Wilk),
 Gimnazjalnym Konkursie Recytatorski (organizator -   p. A. Wilk),
 XXVIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim (przygotowanie - p. A. Wilk),
 Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego "EDI PANDA" (organizator - p. I. Pośpiech),
 Powiatowym Międzygimnazjalnym Konkursie z Języka Angielskiego (przygotowanie - p. I. Grabarczyk),
 X  Powiatowym  Konkursie   Czytelniczym   z  Języka  Angielskiego    "I  Like  Reading"  (przygotowanie 

- p. I. Grabarczyk, p. M. Kozińska),
 II  Powiatowym  Konkursie  z  Języka  Angielskiego  dla  Gimnazjalistów  "Easy  English"  (przygotowanie 

- p. I. Grabarczyk),
 Regionalnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczo - Łowieckiej (przygotowanie - p. J. Mach),
 Powiatowym  Konkursie  Historycznym  -  "Kazimierz  Pułaski  w  służbie  wolności  i niepodległości" 

(przygotowanie - p. J. Mach),
 VIII Powiatowym Konkursie Historycznym "Jan Długosz w epoce Jagiellonów" (przygotowanie - p. J. Mach),
 Ogólnopolskim Konkursie "Telefonem ucz się i odkrywaj świat" (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Wojewódzkim Konkursie Informatycznym CHIPSET (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Powiatowym Konkursie "Stań w szranki z Pułaskim" (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Regionalnym  Konkursie  Komputerowym  "Najładniejsza  kartka  wielkanocna"  (przygotowanie 

- p. B. Antczak),
 Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Tik-Tak (przygotowanie - p. B. Antczak),
 Konkursie "Bezpieczny Internet" - plakat ((organizator - p. B. Antczak),
 Konkursie  Matematycznym  "Giganci  matematyczni"  (organizator  i  przygotowanie  -  p. W. Kandora, 

p. E. Pilarz),
 Konkursie "Matematyka wokół nas" (organizator- p. K. Mrozek, p. A. Pradela),
 Powiatowym Konkursie "Zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne występujące w przyrodzie w obiektywie 

gimnazjalisty" (przygotowanie - p. A. Biernacka),
 Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Biologii III etap (przygotowanie - p. B. Bastrzyk),
 Konkursie dla uczniów SP "Bliżej lasu" (organizator - p. B. Małek), 
 Gminnym Konkursie Warcabowym (organizator i przygotowanie - p. M. Kierat, p. A. Leśniak),
 Powiatowym Konkursie Warcabowym (przygotowanie - p. A. Leśniak),
 Powiatowych  Mistrzostwach  w  Mini  Piłce  Nożnej  Dziewcząt  SP  zajmując  I  miejsce  (przygotowanie 

– p. R. Poraj),
 Powiatowych  Biegach  Przełajowych  Dziewcząt  Gimnazjum  zajmując  V  miejsce  (przygotowanie 

- p. R. Poraj),
 Powiatowych  Biegach  Przełajowych  Chłopców  Gimnazjum  zajmując  VI  miejsce  (przygotowanie 

- p. M. Biłos),
 Powiatowych Biegach Przełajowych Dziewcząt SP zajmując IV miejsce (przygotowanie - p. R. Poraj),
 Powiatowych Biegach Przełajowych Chłopców SP zajmując II miejsce (przygotowanie - p. S. Huć),
 Powiatowym  Turnieju  Piłkarskim  Dziewcząt  Gimnazjum „Coca  -  cola  cup  2015”  zajmując  III  miejsce 

(przygotowanie – p. R .Poraj),
 Powiatowym  Turnieju  Piłkarskim  Chłopców  Gimnazjum  „Coca  -  cola  cup  2015”  zajmując  III  miejsce 

(przygotowanie – p. M. Biłos),
 Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum zajmując I miejsce  (przygotowanie 

- p. R. Poraj),



 Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Siatkowej Chłopców Gimnazjum zajmując III miejsce  (przygotowanie 
- p. M. Biłos),

 Powiatowych Mistrzostwach w Mini  Piłce  Siatkowej  Dziewcząt  SP zajmując II  miejsce  (przygotowanie 
- p. R. Poraj),

 Powiatowych  Mistrzostwach w Mini  Piłce  Siatkowej  Chłopców SP zajmując V miejsce   (przygotowanie 
- p. S. Huć),

 Rejonowych  Mistrzostwach  w  Mini  Piłce  Nożnej  Dziewcząt  SP  zajmując  II  miejsce  (przygotowanie 
– p. R. Poraj),

 Powiatowych  Mistrzostwach  w  Czwórboju  LA  Dziewcząt  SP  zajmując  I  miejsce  (przygotowanie 
- p. R. Poraj),

 Rejonowych  Mistrzostwach  w  Czwórboju  LA  Dziewcząt  SP  zajmując  V  miejsce  (przygotowanie 
- p. R. Poraj),

 Powiatowych  Mistrzostwach  w  Czwórboju  LA  Chłopców  SP  zajmując  IV  miejsce  (przygotowanie 
- p. S. Huć),

 Powiatowych  Mistrzostwach  LA:  I  i  IV miejsce  w  skoku  w  dal  chłopców;  III  miejsce  w skoku  w  dal 
dziewcząt; II miejsce w skoku wzwyż chłopców; III miejsce w skoku wzwyż dziewcząt; II miejsce w biegu na 
300 m dziewcząt; II miejsce w biegu na 800 m dziewcząt (przygotowanie - p. S. Huć, p. M. Biłos, p. R. Poraj)

Podsumowując rok sportowy 2014/2015, nasza szkoła zajęła:
 I miejsce w XVI Współzawodnictwie Sportowym o Puchar Przewodniczącego i Starosty Kłobuckiego w kategorii  

Dziewcząt SP (przygotowanie - p. R. Poraj),
 III  miejsce  w  XVI  Współzawodnictwie  Sportowym  o  Puchar  Przewodniczącego  i  Starosty  Kłobuckiego 

w kategorii Dziewcząt Gimnazjum (przygotowanie - p. R. Poraj),
 VI  miejsce  w  XVI  Współzawodnictwie  Sportowym  o  Puchar  Przewodniczącego  i  Starosty  Kłobuckiego 

w kategorii Chłopców SP (przygotowanie - p. S. Huć),

W  II  semestrze  uczniowie  wzięli  udział  w  następujących  wycieczkach  dydaktycznych,  turystycznych,  
rekreacyjnych:

 Wycieczka dydaktyczna do Sali Zabaw w Lublińcu - kl. I a, II a SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Wesołego Miasteczka - kl. I b SP,
 Wycieczka dydaktyczna do "Baśniowej krainy" - kl. I c SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Straży Pożarnej w Oleśnie - kl. I c SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni - kl. I a, b SP,
 Wyjazd do Sanktuarium do Gidel - kl. II a, b SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Częstochowy do "Magicznej Krainy" - kl. II b SP,
 Wycieczka dydaktyczna do Barda Śląskiego - kl. III a, b SP,
 Wycieczka dydaktyczna do stadniny koni w Truskolasach - uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  Wycieczka dydaktyczno - turystyczna - Ogrodzieniec, Kopalnia Soli Bochnia, Kraków– klasy IV, VI SP, 
 Wycieczka dydaktyczna do Krakowa i Wieliczki - klasy V SP,
 Wycieczka dydaktyczna na Jasną Górę  - klasy VI SP i I Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Kopalni Guido w Zabrzu I Radiostacji Gliwice - kl I, III Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Włoch - kl. I - III Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Szkoły Policji w Katowicach - kl. I - III Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie – klasy Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna na Targi Edukacyjne do Olesna - kl. III Gimnazjum,
 Wycieczka dydaktyczna na Marsz Nadziei do Częstochowy  - wolontariusze,
 Wyjazd do Banku PKO SA w Częstochowie w ramach projektu "Na własną kieszeń" - uczniowie Gimnazjum,
 Wyjazd do Częstochowy na konkurs muzyczny "Wygraj szansę" - kl. VI a
 Wyjazd do Domu Muzyki  i  Tańca w Zabrzu na Edukacyjny Program Ekologiczny „Zielono mi” -  uczniowie  

Gimnazjum,
 Cotygodniowe wyjazdy na basen do Olesna – uczniowie SP;

Uczniowie w II semestrze wyjeżdżali także do kina i teatru na następujące filmy i sztuki:

 przedstawienie teatralne „Baśnie z czterech stron świata” – klasy I SP,
 przedstawienie teatralne "Diabelski Młyn" - uczniowie SP
 film "Dom" - kl. II, III SP,
 przedstawienie teatralne „Tajemniczy ogród” – klasy VI SP,



W  II  semestrze  uczniowie  i  nauczyciele  bardzo  licznie  włączyli  się  w  następujące  akcje  charytatywne 
i społeczne:

 Akcja "Pola Nadziei" - kwesta i zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum w Częstochowie (organizator - SKW),
 Akcja "Zbieramy nakrętki - pomóż dzieciom"(organizator – SKW),
 Akcja "Przywróćmy dzieciom uśmiech" - zbiórka makulatury (koordynator - p. B. Antczak, SKE),
 Zbiórka produktów na rzecz fundacji "Psia duszka" w Herbach (organizator - p. D. Kmieć),
 Zbiórka zużytych bateriiz punktów na terenie Przystajni (organizator - SKE),
 Akcja„Złotówkę wygospodarujesz przyrodę uszanujesz” - zbiórka pieniędzy na zakup krzaczków, które będą  

posadzone wokół kasztanowca na terenie naszej szkoły (organizator - SKE),
 Zbiórka złomu - zbiórka pieniędzy na remonty i doposażenie sal lekcyjnych starej części budynku szkolnego oraz 

na dofinansowanie  wycieczki szkolnej dla klasy, która zbierze najwięcej złomu (organizator - SKE),

Inne ważne wydarzenia z życia szkoły:
 W  klasach  pierwszych  Szkoły  Podstawowej  realizowany  był  program  dotyczący  bezpieczeństwa  -  „Klub 

Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program edukacyjny mający na celu uświadomienie najmłodszym rozmaitych 
niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Uczniowie uczyli się jak być  
bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie odpoczynku. Program był przedstawiony      w  ciekawej 
formie dostosowanej do wieku dzieci.

• W lutym 2015 roku nasza szkoła  po raz  kolejny przyłączyła  się  do akcji  Dni  Bezpiecznego Internetu. DBI 
obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci  i  młodzieży do zasobów internetowych.  W Polsce Dzień Bezpiecznego 
Internetu  od  2005  roku organizowany jest  przez  Fundację  Dzieci  Niczyje  oraz  Naukową  i  Akademicką  Sieć 
Komputerową (NASK) realizatorów unijnego programu Safer Internet. Podsumowującym wydarzeniem był apel 
„Razem tworzymy lepszy Internet”

• 11  marca  2015  roku   w  naszej  szkole  zorganizowany  był  DZIEŃ  OTWARTY,  podczas  którego  szkoły 
ponadgimnazjalne mogły przedstawić oferty edukacyjne na rok szkolny 2015/2016. 

• 16 marca  w naszej szkole zorganizowano i przeprowadzono w bibliotece  "Ogólnopolskie Wybory Książek" 
organizowane pod patronatem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik - Rostkowskiej.

• 26  marca w  naszej  szkole  p.  M.  Pilch,  p.  A.  Biernacka  i  p.  J.  Poraj  zorganizowały  wielkanocne  warsztaty 
plastyczno  –  techniczne dla  uczniów  objętych  nauczaniem  specjalnym.  W spotkaniu  tym  uczestniczyli  nasi 
uczniowie i  uczniowie z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Truskolasach. Podczas spotkania przybliżona została 
znajomość  tradycji  związanych  z  obchodami  Świąt  Wielkanocnych.  Uczniowie   pięknie  ozdabiali  świąteczne 
wypieki i tworzyli ozdoby na wielkanocny stół.

• W marcu uczniowie klas II a i II b Gimnazjum pod opieką p. S. Płuskiej, p. M. Pilch i  ks. T. Kanusa przygotowali 
przedstawienie  pt.:  „Pasja  oczami  Marii  Magdaleny”.  Przedstawienie  to  można  było  zobaczyć w  Niedziele 
Palmową w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy. Przedstawienie obejrzało bardzo wielu parafian.

• Dnia  23  kwietnia  obchodziliśmy  Światowy  Dzień  Książki  i  Praw  Autorskich.  Z  tej  okazji  klasa   Ia  wraz 
z  wychowawczynią  Wandą  Pilarz  udała  się  do biblioteki  gminnej.  Pani  dyrektor  biblioteki  pokazała  uczniom 
księgozbiory  biblioteczne,  zapoznała  z Biblioteczką dla  Najmłodszych  i opowiedziała  o  pracy  bibliotekarza. 
Następnie  dzieci  przeszły  do  czytelni,  gdzie  pani  Alina  Pietrzak  czytała  dzieciom  zagadki  oraz  przysłowia 
i wyjaśniała  ich  znaczenie.  Dzieci  bardzo  chętnie  i  z  zaangażowaniem    odpowiadały  na  pytania  i  słuchały 
wyjaśnień, były zainteresowane bogatym księgozbiorem. 

• 30  kwietnia  2015  r.  uczniowie  klasy  Ib  Szkoły  Podstawowej  pod  kierunkiem  pani  Małgorzaty  Jelonek 
zorganizowali dla młodszej grupy wiekowej apel, którego tematem były zasady  ruchu drogowego. Apel opatrzony 
był hasłem „Bezpieczni na drodze”. Zaprezentowano montaż słowno – muzyczny, na który złożyły się wiersze, 
piosenki  oraz  pouczające  humorystyczne  scenki  dotyczące  bezpiecznego  uczestnictwa  w  ruchu  drogowym, 
propagowania  wśród  uczniów  idei  noszenia  elementów  odblaskowych,  utrwalenia  podstawowych  znaków 
drogowych  i  zasad  bezpiecznego  zachowania  i poruszania  się  po  drogach.  Celem apelu  było  uświadomienie 
uczniom jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo i że w dużej mierze zależy od nas samych i naszego zachowania.

• 20 maja 2015 roku w naszej szkole już po raz piąty nauczyciele matematyki p. Karina Mrozek i  p. Anita Pradela 
zorganizowały   DZIEŃ   MATEMATYKI.  Mając  na uwadze  stworzenie  młodym  ludziom  warunków 
do właściwego rozwoju  w celu poszerzania  wiedzy,  rozwijania  umiejętności  uczniów,  rozbudzania  ciekawości  
poznawczej i pokazania, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się przy tym dobrze  
bawić. Widząc, że opracowany projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży organizatorzy 
rozszerzyli  go  o  kolejny,  cykliczny  element  i  w  tym  roku  szkolnym  odbył  się  już  –  III  POWIATOWY 
KONKURS„MATEMATYKA WOKÓŁ NAS – w ujęciu fotograficznym ucznia”  pod patronatem Starosty 
Powiatu  Kłobuckiego  i  Wójta  Gminy  Przystajń.  Głównym  celem  konkursu  jest  popularyzacja  wiedzy 



matematycznej,  połączenie  zainteresowań matematycznych   ze  zdolnościami   fotograficznymi  wśród uczniów 
zarówno szkół podstawowych oraz  młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczęszczającej do szkół powiatu 
kłobuckiego. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, wśród uczniów szkół powiatu kłobuckiego z czego 
jesteśmy  dumni.  Projekt  DNIA MATEMATYKI  obejmował  także  całodniowe  warsztaty  matematyczne  dla  
uczniów Gimnazjum.  Na  zakończenie  i  podsumowanie  obchodów DNIA MATEMATYKI wszyscy uczestnicy 
warsztatów wraz z zaproszonymi gośćmi i Dyrekcją Szkoły mogli zobaczyć przedstawienie przygotowane przez  
p.  A.  Wilk  podczas  którego  zaprezentowano  część  artystyczną  z  „wielkimi  matematykami  w  tle”  oraz 
rozstrzygnięto konkursy i wręczono nagrody dla uczniów.

• 27 maja z wizytą do naszej szkoły przyszły przedszkolaki, tj. sześcio - i siedmiolatki. Pani dyrektor bardzo mile  
przyjęła przyszłych pierwszoklasistów. Zapoznała dzieci z nauczycielami, budynkiem szkoły i warunkami nauki. 
Wyraziła przekonanie, że poznanie rzeczywistości i różnorodne przeżycia związane z pierwszą wizytą w szkole  
dostarczą przedszkolakom materiału do rozmów z rówieśnikami i wychowawcami, rodzicami i  rodzeństwem. Pani 
dyrektor  podkreśliła,  że  spotkanie  w naszej  szkole  ułatwi  dzieciom,  w niedalekiej  przyszłości  naukę  już  jako 
pierwszoklasistom.

• 31  maja w Zespole Szkół w Przystajni odbył się  festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Licznie przybyli na 
niego główni zainteresowani, czyli świętujące w tym dniu dzieci, ale też dorośli mieszkańcy Przystajni. Na dzieci  
czekało  wiele  atrakcji  m.in.  ścianka  wspinaczkowa,  mini  bungee,  dmuchańce,  malowanie  twarzy czy tatuaże  
z henny. Dzięki urozmaiconej części artystycznej: występom dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Przystajni,  
gminnego zespołu ludowego "Lawenda", orkiestry dętej OSP w Przystajni, pokazom zumby i breakdance nie było 
mowy o nudzie, a bogata baza gastronomiczna (kiełbaski, kaszanki i szaszłyki z grilla, kawiarenka z pysznymi, 
domowymi  ciastami,  napoje,  lody,  słodycze)  nie  pozwoliła  zgłodnieć  żadnemu  uczestnikowi  imprezy.  Duże 
zainteresowanie  festynem  skłoniło  organizatorów  do  podjęcia  decyzji  o  zaaranżowaniu  festynu  również 
w przyszłym roku.

• 1  czerwca  klasa  Ib  Szkoły  Podstawowej  pod  kierunkiem  p.  Małgorzaty  Jelonek  zorganizowała  spotkanie  
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. Spotkanie to odbyło się na placu szkolnym przy 
Zespole Szkół w Przystajni. W spotkaniu tym uczestniczyli także uczniowie klasy  Ia, pod opieką p. Wandy Pilarz.  
Panowie strażacy zapoznali dzieci ze sprzętem strażackim. Zaprezentowali praktyczne posługiwanie się niektórym 
wyposażeniem.  Dużą  frajdę  sprawiła uczniom możliwość  lania  wody za  pomocą  węża  strażackiego.  Wielkim 
zainteresowaniem cieszyło się oglądanie wozu strażackiego i przebywanie w jego wnętrzu.  Uczniowie poznali 
zasady właściwego zachowania  w sytuacji  zagrożenia pożarem,  powodzią  lub podczas  innych wypadków,  jak 
również przypomnieli sobie najważniejsze numery alarmowe.

• 1 czerwca uczniowie klasy Ic  Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcą p. Wandą Seliga oraz p. Iloną Grajcar 
wzięli udział w wycieczce do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Celem wycieczki było poznanie 
trudnej  i  odpowiedzialnej  pracy  strażaka  oraz  sprzętu  gaśniczego  i  ratowniczego.  Uczniowie  mieli  okazję 
samodzielnie sprawdzić jak działa wąż strażacki. Zobaczyli pozorowany wyjazd drużyny strażackiej do pożaru  
oraz ćwiczenia z drabiną hakową. Nasza koleżanka Karolinka postanowiła zostać strażakiem.

• W dniu 15.06.2105r. naszą szkołę odwiedziła p. sierż. sztab. Marta Lewandowska – rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej  Policji  w  Kłobucku.  Funkcjonariusz  policji  przeprowadził  z uczniami   kl.  I-III  SP  pogadankę 
o tematyce „Bezpieczne wakacje” ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczne poruszanie się po drodze,  
wypoczynek nad wodą oraz ostrożność w kontaktach z obcymi. Dużą niespodzianką dla wszystkich dzieci była 
obecność maskotki śląskich mundurowych, piesek o imieniu Sznupek. Maskotka ta towarzyszyła nam w dalszej 
części spotkania tj. w podsumowaniu konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” pod kierunkiem 
p. M. Jelonek oraz konkursu kaligraficznego pod kierunkiem p. W. Pilarz.

2/ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM

W roku  szkolnym  2014/2015  uczniowie  mieli  wiele  możliwości  sprawdzenia  swojej  wiedzy i  umiejętności 
w różnorodnych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych jak i ogólnopolskich takich jak: 

Ogólnopolskie: 
• Udział w konkursie internetowym na imię dla łosia organizowanym przez Muzeum Częstochowskie – opiekun 
pani B. Jelonek
• Udział w meczu piłki nożnej o puchar Tymbarka – opiekun pan M. Jelonek
• Udział w konkursie plastycznym pt. „Od bieguna do bieguna” – opiekun pani A. Chrzęstek
• Udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Pangea – opiekun pani A. Mikucka



Wojewódzkie: 
• Udział w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym z języka polskiego – opiekun pani M. Filak, oraz  
z matematyki – opiekun pani A. Mikucka

Powiatowe: 
• Udział w VI Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek; – opiekun pan M. Buchwald, pani M. Filak, pani  
I. Gros-Piśniak
• Udział  w  X  Powiatowym  Konkursie  Recytatorskim  Twórczości  A.  Mickiewicza  we Wręczycy  Wielkiej 
– opiekun pani M. Filak
• III  miejsce  w  kategorii:  marzanna  w  XI  Powiatowym  Konkursie  Plastyki  Obrzędowej  „Wiosna  2015” 
– opiekun pani A Chrzęstek
• I miejsce w kategorii: palma wielkanocna w XI Powiatowym Konkursie Plastyki Obrzędowej „Wiosna 2015” 
– opiekun pani A. Chrzęstek
• I miejsce w powiatowym konkursie „Mistrz Kaligrafii klas I” w Kłobucku – opiekun pani J. Damiak
• Udział w Powiatowym Konkursie Warcabowym w Kłobucku – opiekun pani A. Bogdoł

Gminne:
• udział  w  Koncercie  Kolęd  i  Pastorałek  organizowanym  przez  GOKSiR  w Przystajni  i Szkolny  Klub 
Wolontariuszy z ZS w Przystajni; – opiekun pan M. Buchwald
• III miejsce dla kl. IV w Międzyszkolnym Turnieju Baśniowym – opiekun pani M. Filak, pani I. Gros - Piśniak
• III miejsce w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” – opiekun pan M. Jelonek
• II miejsce w Gminnym Konkursie Warcabowym w kategorii wiekowej kl. III-IV – opiekun pani A. Bogdoł
• II miejsce w Gminnym Konkursie Warcabowym w kategorii wiekowej kl. I-II – opiekun pani A. Bogdoł
• II miejsce w Gminnym Konkursie Warcabowym w kategorii wiekowej kl. III-IV – opiekun pani A. Bogdoł
• II miejsce w Gminnym Konkursie Warcabowym w kategorii wiekowej kl. V-VI – opiekun pani A. Bogdoł
• II miejsce i wyróżnienie w konkursie Kaligraficznym w Przystajni w kategorii klas I – opiekun pani J. Damiak
• Udział  w  konkursie  plastycznym  „Papierowy  Świat”  organizowany  przez  GOK  w  Dąbrowie  Zielonej 
– opiekun pani H. Kapuścik

Szkolne: 
• Szkolny Konkurs Muzyczny „Kolędy-Pastorałki” – opiekun pan M. Buchwald
• Turniej warcabowy – opiekun pani A. Bogdoł
• Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki” opiekun pani A. Mikucka
• w ramach konkursu na „Super klasę” odbyły się konkursy, m.in.  „Rzuty do kosza”, „Pompki”, „Rysunki”,  
„Skakanka”, „Mnożenie”, „Zbiórka kasztanów i żołędzi”, „Wystrój klasy na Boże Narodzenie” – opiekun pani 
A. Mikucka

− Uczniowie PSP w Borze Zajacińskim uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”,
− Przedszkolaki biorą udział w akcji „Mały Wolontariusz – zbieram 1% dla mojego przedszkola,
− ”PSP w Borze Zajacińskim uczestniczy w programie  „Akademia  Czystych  Rąk Carex”,  promując wśród 
uczniów nawyki mycia rąk z godnie z zasadą „Zdrowy uczeń to wzorowy uczeń” (kl. I-III), w ramach tej akcji 
szkoła została doposażona w materiały edukacyjne oraz mydełka, 
− uczniowie  klas  I-III   oraz  przedszkolaki   brały  udział  w  akcji  „Śniadanie  daje  moc”  pod  honorowym 
patronatem Ministerstwa Zdrowia, której celem było zorganizowanie wspólnego śniadania w Dniu Zdrowego 
Śniadania, w celu kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci,
− Uczniowie klasy I brały udział w programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie uczyli się jak być 
bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie wypoczynku,
− uczniowie i przedszkolaki wzięli udział w przedstawieniu cyrkowym,
− nauczyciele i uczniowie wzięli udział w Koncercie Bożonarodzeniowym w kościele pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Ługach-Radłach,
− Góra Grosza.

 Organizacja przedstawień, koncertów i spektaklu.
1. W  grudniu  ubiegłego  roku  uczniowie  naszej  szkoły  przygotowali  przedstawienie  pt. „Dziewczynka 
z zapałkami”. Sztuka została wystawiona podczas turnieju baśniowego Zespole Szkół Przystajni
Wystąpili w niej uczniowie z klas III-VI uczęszczający na zajęcia teatralne w ramach projektu „Twórcza Szkoła  
Podstawowa w Borze Zajacińskim”  Uczniowie przygotowani przez zespół nauczycieli: mgr Magdaleny Filak, mgr 



Izabeli  Gros-Piśniak,  mgr  Marka  Buchwalda  i  mgr  Katarzyny Hameli  wspaniale  zaprezentowali  losy biednej  
dziewczynki, która z zimna, głodu i wycieńczenia umiera w świąteczny czas na jednej z ulic Anglii pośród tłumu  
arystokracji.
Niezwykły  klimat  przedstawienia  został  podtrzymany nie  tylko  dzięki  scenografii  wykonanej  przez  uczniów 
i nauczycieli, ale także muzyce, która stanowiła zarówno tło, jak i element  przedstawienia.
2. Stało się już tradycją, że w I lub II niedzielę stycznia, o Nowym Roku, uzdolnieni muzycznie uczniowie  
szkoły  podstawowej  w  Borze  Zajacińskim  prezentują  swe  umiejętności  wokalne  podczas  Koncertu 
Bożonarodzeniowego w kościele parafialnym w Ługach-Radłach. Są to głównie laureaci szkół Konkursu Kolęd 
i Pastorałek. 
Koncert cieszy się dużym powodzeniem i ściąga słuchaczy z wielu okolicznych parafii.
Dzieci śpiewają nie tylko tradycyjne kolędy i pastorałki, ale również mniej popularne piosenki świąteczne. W tym 
roku koncert został wzbogacony o montaż słowny przedstawiający okoliczności narodzin Chrystusa.
Każdego roku publiczność zachwyca się śpiewem najmłodszych i emocjom im towarzyszący.  Najbliżsi małych 
artystów są wzruszeni widokiem swych pociech w anielskich strojach w profesjonalnych aranżach muzycznych 
3. W ramach projektu  unijnego ”Twórcza  Szkoła  Podstawowa w Borze  Zajacińskim”  uczniowie  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 19 kwietnia 2015r. wystawili spektakl pt. „Marzenia dobrych wróżek 
– w poszukiwaniu szczęścia” w GOKSiR w Przystajni dla całej społeczności lokalnej.  Spektakl w poetycki sposób 
przedstawia życie Hansa Christiana Andersena, jego wiarę we własne możliwości i  dążenie do celu jakim było 
zostać sławnym pisarzem. 
Przedstawienie to wymagało wielkiego zaangażowania uczniów i nauczycieli – mgr Magdaleny Filak, mgr Izabeli 
Gros-Piśniak, mgr Marka Buchwalda i mgr Katarzyny Hameli. Ogromny wkład w całe to przedsięwzięcie mieli 
rodzice, którzy w staranny sposób przygotowali kostiumy małych aktorów oraz dbali o  znajomość kwestii swoich 
dzieci. Barwna i bardzo realna scenografia wzbogaciły umiejętności aktorskie uczniów a oprawa muzyczna dodała 
realizmu  i  dynamiki  inscenizacji.  Licznie  zgromadzona  publiczność  i  obecność  zaproszonych  gości  dodała 
skrzydeł młodym aktorom i wiary w powodzenie całego przedsięwzięcia. 
4. Nasi uczniowie wystąpili  także w tegorocznych Gminnych Dożynkach. Dzieci zaprezentowały 5 piosenek 
wywodzących się z kultu ludowego. Wykonały min. Takie utwory jak:
− „Stoi grusza w polu”,
− Trzy razy kukułeczka”,
− „Z tamtej strony jeziora”,
− „Bo się konia boję”,
Piosenkę „Czerwone korale” zaśpiewała solo uczennica Paulina Paprotna.Akompaniament do wybranych utworów 
zaangażował  nauczyciel muzyki mgr Marek Buchwald, który także przygotował uczniów do występów.

 Wycieczki szkolne 
W roku szkolnym 2014/2015 były organizowane następujące wycieczki i wyjazdy:

− Wycieczka  do  Muzeum Wsi  Opolskiej  oraz  ZOO w Opolu  organizowana  w ramach  programu  unijnego 
„Twórcza  Szkoła  Podstawowa  w  Borze  Zajacińskim”  
dla klas I-III,

− Wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego oraz ZOO w Opolu organizowana w ramach programu unijnego 
„Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” dla klas IV-VI,

− Cotygodniowy wyjazd na Basen Laguna Olesno dofinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni,

− Wycieczka na koncert  edukacyjny pt.  „PUF I PUF METALOWY SUW” do Filharmonii  Częstochowskiej 
organizowany w ramach programu unijnego „Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” dla klas 
I-VI,

− Wyjazd  raz  w  miesiącu  na  halę  sportową  do  Zespołu  Szkół  w  Przystajni  
dla ok. 20 uczniów w ramach art.42,

− Wycieczka na 23 Jurajski Festiwal Tańca Freestyle do Kłobucka organizowany w ramach programu unijnego 
„Twórcza szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” dla klas I-VI,

− Wycieczka  na  spektakl  „Królowa  Śniegu”  do  teatru  im.  Jana  Kochanowskiego  w Opolu  organizowana 
w ramach programu unijnego „Twórcza szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim” dla klas I-III oraz klas 
IV-VI,

− Wycieczka do Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie celem zwiedzania ekspozycji dla klas I-III,
− Wyjazd do Aqua Parku do Tarnowskich Górach celem doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów 

klas III-VI,
− Wycieczka na warsztaty teatralne do MDK w Kłobucku dla uczniów klas I-III,



− Wycieczka  do  Muzeum  Kultury  Przeworskiej  i  Izby  Pamięci  Bitwy  pod  Mokrą  na  warsztaty  „Polskie 
Symbole Narodowe” oraz zwiedzanie Zawodowej Straży Pożarniczej w Kłobucku  dla uczniów klas I-III,

− Wycieczka  do  Wrocławia  celem  zwiedzania  ważnych  obiektów  zabytkowych,  oglądanie  Panoramy 
Racławickiej, zwiedzanie ZOO i Afrykarium dla uczniów klasy VI,

− Wyjazd do kina na seans filmowy „Ups! –Arka odpływa” z okazji Dnia Matki
− Wycieczka do Nowin w celu poznania budowy lasu i warunków życie w lesie dla uczniów klas I-III,
− Wycieczka do Inwałdu celem poznania najbardziej znanych budowli w miniaturze,  zapoznania się z fakli  

historycznymi  min.  Przejście  do  Średniowiecznej  Warowni,  poznania  średniowiecznych  zawodów  dla 
uczniów klas IV-VI,

− Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i Krakowa dla uczniów klas I i III wraz z rodzicami,
− Wycieczka na Jasna Górę w celu zwiedzania Sanktuarium Matki Bożej dla uczniów klasy II,

 Pracownia ICIM
ICIM  stanowi  4  komputery  stacjonarne  klasy  PC,  komputer  administracyjny,  komputer  nauczycielski  oraz  dwa 
urządzenia wielofunkcyjne HP: LaserJet 3052 oraz DeskJet F735. Centrum służy uczniom do uzupełniania informacji 
potrzebnych na zajęcia oraz jako pomoc w odrabianiu pracy domowej. Każdy uczeń może zalogować się na swoje  
konto na dowolnym komputerze, stworzyć dokument a następnie zgłosić pracę do wydruku. Nad przeglądanymi przez 
uczniów stronami czuwa program Opiekun Ucznia, który codziennie aktualizuję bazę danych stron zakazanych i nie  
pozwoli na wyświetlenie treści niewskazanych dla nieletnich. Nauczyciel opiekujący się pracownią ma pełną kontrolę 
nad komputerami terminalowymi dzięki komputerowi administracyjnemu i odpowiedniemu oprogramowaniu. ICIM 
oraz komputer  nauczycielski  wykorzystywane  jest  także  przez nauczycieli  zarówno na  zajęciach  jak również do 
tworzenia dokumentów, pozyskiwania informacji z Internetu.
Aktywność tygodniowa Centrum w roku szkolnym 2014 / 2015 r. wyniosła średnio  12 godz. i 37 min. W jednym 
tygodniu otwieranych było średnio 14952 strony. Centrum jest otwarte w godzinach funkcjonowania Biblioteki w tym 
czasie jest do dyspozycji uczniów oraz kadry pracowniczej.

 Rzecznik Praw Ucznia
W roku szkolnym 2014/2015 wybrany został Rzecznika Praw Ucznia. Funkcje tę pełniła Pani Magdalena Filak.

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem  przywilejów w  oparciu o przyjęte prawa i obowiązki 
ucznia.  Sprawdza  czy  nauczyciele  przestrzegają  m.  in.:  ustalenia  terminów sprawdzianów,  motywowanie  oceny,  
nieodpytywanie uczniów ze „szczęśliwym numerkiem" itp.
 Prowadzone  były  liczne  rozmowy  z  uczniami  naszej  szkoły,  z  których  wynika,  
iż  w minionym roku szkolnym,  nie  doszło do naruszenia  jakichkolwiek praw ucznia.  Dzieci  pozytywnie  ocenili  
uczących nauczycieli. Przyznali, że są sprawiedliwi, cierpliwi i mogą zawsze liczyć na ich pomoc. 
Dzieci   przyznały,  iż  dobrze  czują  się  w  szkole  i  chętnie  do  niej  przychodzą,  
a relacje z nauczycielami nazywają partnerskimi.

 Harcerstwo
W szkole działa 4 DRUŻYNA HARCERSKA BÓR licząca  12 harcerzy w tym 2 chłopców i 10 dziewcząt.
Zbiórki z harcerzami prowadzone były w ramach art. 42 Karty Nauczyciela w zależności od potrzeb w gabinecie  
logopedycznym. Poznawane było prawo harcerskie.
Drużyna  brała  udział  w  porządkowaniu  przed  Świętem  Zmarłych  grobu  „Pomordowanych  Żołnierzy  przez 
Hitlerowców w 1944 roku” na cmentarzu w Ługach Radłach.
4DH BÓR uczestniczyła w uroczystości hufcowej przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Kłobucku. 
Drużyna  miała  zorganizowaną  wycieczkę  rowerową  pt.  „Zwiedzamy  naszą  miejscowość”,
w której wzięły udział uczennice z klasy V. 

 Samorząd Uczniowski 
Na początku roku szkolnego 2014/2015 wybrana została Rada Samorządu Uczniowskiego.  

• Przewodniczącym został Kacper Kierat z klasy VI.
• Zastępcą przewodniczącego została Julia Marek z klasy V
• Sekretarzem została Paulina Paprotna z klasy IV.
Co roku w szkole  kontynuowana jest  tradycja  Szczęśliwe numerki  oraz konkurs o puchar  Dyrektora Szkoły.  

Rozgrywane były konkursy: Strefa kibica- kibicowaliśmy jak najlepiej i najgłośniej naszym siatkarzom żeby wygrali 
złoto,  kolejny  konkurs  to  robienie  pompek  w czasie  30  sekund,  rzuty  do  kosza,  zbiórka  żołędzi  i  kasztanów, 
malowanie kredkami Jesieni, założenie na siebie atrybutu Mikołaja, tabliczka mnożenia oraz najpiękniejszy wystrój  
klasy. 



Uczniowie uczestniczyli  w zbiórce żołędzi  i  kasztanów  za które otrzymali  od nadleśnictwa 800 zł.  Pieniążki  
zostały podzielone na klasy:

• klasa I zebrała 289 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  180 zł
• klasa II zebrała 66 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  41,60 zł
• klasa III zebrała 173,5 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  108,80 zł
• klasa IV zebrała 115 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  72 zł
• klasa V zebrała 405 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  253,60 zł
• klasa VI zebrała 231 kg żołędzi i kasztanów i otrzymała  144 zł

Uczniowie brali udział w akcji charytatywnej dla fundacji „Pomóż i Ty” w roku szkolnym 2013/14 miała na celu  
pozyskanie środków finansowych dla 22-letniej Justyny Niedziałek  na protezy palców a w tym roku szkolnym dla  
Kamila Dominiaka na zakup specjalistycznego sprzętu do edukacji. Zebrane zostało 76,40 zł w 2013/14 roku oraz 54  
zł i 19,60 zł w tym roku. Wszystkie środki pieniężne zostały przekazane na konto fundacji.

Wspólnie  z  opiekunem organizowane  były konkursy sportowe,  z  wiedzy,  plastyczne.  Zorganizowany był 
konkurs:  plakat  na temat:  „Co robiły i  widziały twoje ręce”,  Mini  Play Back Show, najdłuższa obierka z jabłka,  
konkurs na spostrzegawczość, gra komputerowa trzy elementy w jednej linii. Sprawdzono też pamięć, przepisywanie  
tekstu na czas i bez błędów, rzuty piłką ręczną do celu, mecz piłki nożnej i siatkówki oraz najlepiej wykonana gwiazdę 
w jednej linii. Punkty z przeprowadzonych konkursów:

Oto ogólne wyniki SUPER KLASY o puchar dyrektora
♦ Klasa IV –120  punktów 
♦ Klasa V – 195 punktów
♦ Klasa VI – 210 punktów 

Puchar wygrała klasa szósta
 W drugi półroczu zorganizowali 1 dyskotekę karnawałowa.

Rada Samorządu Uczniowskiego wydała zgodę na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej.
W tym roku brany był udział w akcji „Zbierajmy nakrętki” pomóż dzieciom, która polega na zbieraniu nakrętek  

plastikowych.  Akcję  nakręca  Fundacja  Studencka  „Młodzi  –  młodym”,  oddane  zostało  15  worków  siatkowych. 
Zbierane  są  również  kartoniki   herbaty Lipton,  odbiera  od  nas  siostra  zakonna  Bożenka.  Zbierana  była  również 
makulatura ok. 600 kg, przekazana do skupu a uzyskane pieniążki przeznaczone dla uczniów. W tym roku jak i w 
poprzednim kontynuowane było zbieranie baterii, które odebrała fundacja REBA.

 Uroczystości szkolne:
− sprzątanie świata.
− Dzień Chłopaka
− Święto biblioteki szkolnej
− Dzień Edukacji Narodowej
− Dzień papieski
− Ślubowanie klasy pierwszej
− Święto Niepodległości
−  Święto Patrona Szkoły
− Wigilie klasowe
− Dzień Babci i Dziadka
− Zabawy karnawałowe
− Pierwszy dzień Wiosny 
− Dzień Bezpiecznego Internetu 
− Święto Konstytucji 3 maja
− Dzień Języków Obcych
−  Dzień Dziecka – Dzień Sportu


	Oto ogólne wyniki SUPER KLASY o puchar dyrektora
	Puchar wygrała klasa szósta

