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w sprawie: przyj~cia informacji Burmistrza Toszka 0 stanie realizacji zada6 oswiatowych 
za rok szkolny 200912010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm. ) w zwiqzku z art. 5a 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. 0 systemie oswiaty ( Oz. U. z 2004r. 
Nr 256 poz. 2572 z pozn. zm. ) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala 

1. przyjqC informacj~ Burmistrza Toszka 0 stanie realizacji zadan oswiatowych 
za rokszkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego. 

2. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



BURMlSi'Rl TOSZKA. 
ul. Bo\es\awa Chro~!ego 2 

M.1RDloszeK . t' I' .. d' , . t h d'InTormacla 0 5 ame rea Izacli za an oswla owyc organu prowa Zctcego za 
rok szkolny 2009/2010 

Placowki oswiatowe, dla ktorych organem prowadzctcym 
jest Gmina Toszek 

1. 	szkoly podstawowe: 
Szkota Podstawowa im Gustawa Morcinka w Toszku 
Szkota Podstawowa w Kotulinie 
szkota Podstawowa w Paczynie 
Szkota Podstawowa im. Kralowej Jadwigi w Pniowie 

2. 	gimnazja 
Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 

3. 	przedszkola 
Publiczne Przedszkole w Toszku 

1. Wyniki sprawdzianow i egzaminu 

wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - przyczyny, 
program naprawczy 

Do egzaminu po szastej klasie szkoly podstawowej przystctpito 102 uczniaw. 
Sprawdzian trwat 60 minut. Standardowy zestaw zadan egzaminacyjnych zawierat 25 
zadan (20 zamkni~tych oraz 5 otwartych ). Maksymalna liczba punktaw, ktara uczen 
magt uzyskac za poprawne rozwictzanie wszystkich zadan, wynosita 40, w tym 20 punktaw 
za zadania wyboru wielokrotnego punktowane w skali 0-1. 
Wyniki ksztattowaty si~ nast~pujctCo: 
w kraju - wynik sredni =24,56 pkt 
w wojewodztwie - wynik sredni = 24,37 wskaznik tatwosci zestawu = 0,61 
tzn. umiarkowanie trudny 
w powiecie - wynik sredni =24,70 
Wskazniki tatwosci w obszarach umiej~tnosci dla uczniaw przedstawiaty si~ nast~pujctco / 
w porawnaniu z wielkoscict uzyskanct w wojewadztwie/: 

czytanie: wojew6dztwo 0,74 
Toszek 0,76 
Kotulin 0,66 
Paczyna 0,69 
Pni6w 0,73 

pisanie: wojewadztwo 0,53 
Toszek 0,56 
Kotulin 0,59 
Paczyna 0,42 
Pni6w 0,56 

rozumowanie: wojew6dztwo 0,64 
Toszek 0,63 
Kotulin 0,61 
Paczyna 0,50 
Pni6w 0,63 

korzystanie z informacji 
wojew6dztwo 0,59 
Toszek 0,61 
Kotulin 0,61 
Paczyna 0,50 



Pniow 0,59 

wykorzystanie wiedzy w praktyce 

wojewodztwo 0,52 

Toszek 0,50 

Kotulin 0,47 

Paczyna 0,43 

Pniow 0,39 


Szkola Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 

Sprawdzian pisato 65 uczniow, wszyscy uczniowie otrzymali arkusze standardowe. 
Wyniki ksztattowaty si~ w sposob nast~pujqcy: minimalna ilose punktow 7 maksymalna 
38. Osiqgni~ty przez uczniow sredni wynik 24,69 jest niestety niiszy nii sredni wynik 

osiqgni~ty w poprzednim roku szkolnymi wyiszy nii w wojewodztwie /24 /37/ 

Nauczyciele przez catv rok szkolny starali si~ rozwijac umiej~tnosci uczniow i wyrownywac 

szanse edukacyjne na dodatkowych lekcjach - zaj~ciach wyrownawczych z j~zyka polskiego, 

matematyki i przyrody. Kilka osob to uczniowie, z ktorymi praca miata charakter indywidualny. 

Nauczyciele uwzgl~dniajqc opini~ i zalecenia Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej 

dostosowali wymagania wobec 6 uczniow. 

W ramach dziatan naprawczych zaplanowano: 

1. potoienie nacisku na przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i 

interpunkcyjnych; 

2. wprowadzenie dodatkowych cwiczeri na lekcjach i zaj~ciach wyrownawczych, poszerzajqcych 

stownictwo sluiqce wyraianiu ocen lub emocji; 

3. zach~canie uczniow do pisania wlasnych tekstow na temat i z okreslonym celem oraz 

publikowanie najciekawszych tekstow na lamach gazetki szkolnej; 

4. redagowanie gazetki szkolnej; 

5. zwi~kszenie liczby cwiczeri w wyznaczaniu przedziatow czasowych spelniajqcych okreslone 

warunki; 

6. zwi~kszenie liczby cwiczen dotyczqcych obliczania dlugosci powierzchni; 
7. dodatkowe cwiczenia w obliczaniu ceny towaru kupionego na raty; 
8. systematyczne rozwiqzywanie zadari z wykorzystywaniem wtasnosci liczb w sytuacji 
praktycznej. 

Szkola Podstawowa w Kotulinie 

Sprawdzian pisalo 14 uczniow. Wyniki ksztaftowaly si~ w sposob 
nast~pujqcy:minimalna ilose punktow 11 maksymalna 38. Osiqgni~ty przez uczniow 
sredni wynik 23,64. Wi~kszosc stanowiq uczniowie 0 przeci~tnych mOiliwosciach, ktorym 
jednak brakowalo aspiracji do zdobywania wiedzy. W lokalnym srodowisku obserwuje si~ 
cz~ste wyjazdy rodzicow za granic~ w celach zarobkowych co nie wplywa korzystnie na 
osiqgane wyniki ani na zachowanie dzieci. W ciqgu roku szkolnego w klasie VI byly prowadzone 
zaj~cia ZDW i w pierwszym semestrze dodatkowa lekcja j~zyka polskiego w celu 
przygotowania uczniow do sprawdzianu. Uczniowie rozwiqzywali testy, zadania tekstowe, pisali 
wypowiedzi pisemne, Wszystkie dzialania odbywaly si~ pod kontrola nauczycieli stuiqcych im 
pomocq. 

Szkola Podstawowa w Paczynie 

Sprawdzian pisato 15 uczniow. Wyniki ksztaftowaly si~ nast~pujqCo: minimalna ilose 
puntow 10 maksymalna 37. Osiqgni~ty przez uczniow sredni wynik 20,60. Udzial uczniow 
z trudnosciami w nauce 33%, uczniowie z dysleksjq 13,5%. Wyniki uzyskiwane w 
sprawdzianie zewn~trznym wymykajq si~ spod normalnej charakterystyki statystycznej ze 
wzgl~du na nielicznq grup~ poddana badaniu. Warto zwrocic uwag~ na wyjqtkowo niekorzystnq 
liczebnosc uczniow ze specyficznymi trudnosciami w nauce oraz przewag~ chlopcow w badanej 
grupie. ~ba te czynniki wplywajq na obniienie wynikow sprawdzianu. 



Szkola Podstawowa im. Kr%wej Jadwigi w Pniowie 

Sprawdzian pisato 8 uczniow. Wyniki ksztattowaty si~ nast~pujqCo: minimalna ilose 
punktow 16 maksymalna 29. Osiqgni~ty przez uczniow sredni wynik 23,38. 
Do sprawdzianu uczniowie przygotowujq si~ poprzez udziat w zaj~ciach dydaktycznych, 
wyrownawczych oraz pisanie probnych sprawdzianow. W roku szkolnym 2009/2010 klasa VI 
napisala trzy testy probne / na podstawie materiafow udost~pnionych przez OKE / oraz dwa 
testy proponowane przez Wydawnictwo "OPERON". ZespOf klasowy bYf bardzo zroznicowany, 
wi~kszose uczniow osiqga przeci~tne i sfabe wyniki w nauce. Czasami sytuacja rodzinna nie 
pozwalala dziecku na normalne funkcjonowanie w klasie i szkole / dzieci z rodzin niepefnych i 
rozbitych/. Dzi~ki wyt~zonej pracy nauczycieli z uczniami udalo si~ osiqgnqe wyniki znacznie 
lepsze od wynikow na testach probnych. 

wyniki egzaminu gimnazjalnego - przyczyny, program naprawczy 

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 

Egzamin gimnazjalny plsato ogolem 117 uczniow, 116 uczniow otrzymafo arkusze 
standardowe, 1 uczen arkusz standardowy w II terminie - / sesja czerwcowa/ 
Czas trwania cz~scl humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 
wynosif po 120 minut, a cz~sci z j~zyka obcego nowozytnego - 90 minut. 

Zdajqcy w kazdej cz~sci egzaminu mogli uzyskac maksymalnie SO punktow. 

cz~sc humanistyczna 
dotyczyta obszarow: 
1. czytanie i odbior tekstow kultury; / maksymalnie 25 punktow / 
2. tworzenie wtasnego tekstu; / maksymalnie 25 punktow / 

Standardowy zestaw zadan egzaminacyjnych zawierat 29 zadan ( 20 zadan zamkni~tych i 9 

zadan otwartych); uczen mogl uzyskae maksymalnie SO punktow za poprawne rozwiqzanie 

wszystkich zadan zestawu egzaminacyjnego; 

wskaznik tatwosci dla standardowego zestawu zadan egzaminacyjnych wynlost 0,62. 


ilose punktow przedstawiata si~ nast~pujqCo: 

w wojewodztwie: 30,88 

w powiecle: 29,95 

Toszek: 29,70 

Toszek: minimalna ilose punktow 8 maksymalna 48 

uczen w sesjl czerwcowej - sredni wynik - 16; liczba punktow - 16 


wskainiki latwosci obszarow standardow: 

czytanie i odbior tekstow kultury 

wojewodztwo: 0,74 

Toszek: 0,69 


tworzenie wlasnego tekstu 

wojewodztwo: 0,50 

Toszek: 0,50 


cz~sc matematyczno - przyrodnicza 
dotyczyta obszarow: 
1. umiej~tne stosowanie terminow, poj~c i procedur z zakresu przedmiotow 
matematyczno - przyrodniczych, niezb~dnych w praktyce zyciowej i dalszym 
ksztakeniu; / maksymalnie 15 punktow / 
2. wyszukiwanie i stosowanie informacji; / maksymalnie 12 punktow / 
3. wskazywanie i opisywanie faktow, zwiqzkow i zaleznosci, w szczegolnosci 
przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowychi I 



maksymalnie 15 punktow ! 
4. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej~tnosci do rozwiqzywania problemow;! 
maksymalnie 8 punktow ! 

Standardowy zestaw zadan egzaminacyjnych skladal si~ z 36 zadan ( 25 zadan zamkni~tych i 
11 zadan otwartych ); maksymalna liczba punktow do uzyskania 50; wskaznik tatwosci dla 
standardowego zestawu zadan egzaminacyjnych wyniost 0,47 

ilose punktow przedstawiata si~ nast~pujqCo: 
w wojewodztwie: 23,65 
w powiecie: 23,82 
Toszek: 22,64 
Toszek: minimaIna ilose puntow 7 maksymalna 48 
uczen w sesji czerwcowej - sredni wynik 11; Iiczba punktow - 11 

wskainiki latwosci obszarow stan dardo w : 

umiej~tne stosowanie terminow, poj~c i procedur z zakresu przedmiotow 
matematyczno - przyrodniczych 
wojewodztwo: 0,42 
Toszek: 0,40 

wyszukiwanie i stosowanie informacji 
wojewodztwo: 0,70 
Toszek: 0,66 

wskazywanie i opisywanie faktow, zwiqzkow i zaleinosci 
wojewodztwo: 0,41 
Toszek: 0,38 

stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej~tnosci do rozwiqzywania problemow 
wojewodztwo: 0,36 
Toszek: 0,38 

cz~sc j~zykowa 
dotyczyta obszarow: 
1. odbioru tekstu sluchanegoi !maksymalnie 10 punktow ! 
2. odbioru tekstu czytanego;! maksymalnie 20 punktow ! 
3. reagowania j~zykowego; !maksymalnie 20 punktow ! 

94 uczniow przystqpito do egzaminu z j~zyka angielskiego; 23 z j~zyka 
niemieckiego 

Standardowy zestaw zadan egzaminacyjnych z j~zyka angielskiego sktadal si~ z 14 zadan 
zamkni~tych, z j~zyka niemieckiego zawieral13 zadan zamkni~tych. 

maksymalna ilose punktow do uzyskania 50 

1. j~zyk angielski 
wskaznik latwosci zestawu 0,60 
ilosc punktow przedstawiala si~ nast~pujqCo: 
wojewodztwo: 30,20 
powiat: 30,75 
Toszek: 32,21 
Toszek: minimalna ilose punktow 10 maksymalna 49 

wskainiki latwosci obszar6w standard6w: 

odbior tekstu stuchanego 
wojewodztwo: 0,70 
Toszek: 0,74 
odbi6r tekstu czytanego 



wojewodztwo: 0,56 
Toszek 0,60 

reagowanie j~zykowe 
wojewodztwo: 0,60 
Toszek: 0,64 

2. j~zyk niemiecki 
wskaznik latwosci zestawu 0,60 
ilose punktow przedstawiala si~ nast~pujqCo: 
wojewodztwo: 30,12 
powiat: 28,69 
Toszek: 28,32 
Toszek: minimalna ilose punktow 17 maksymalna 49 
uczen w sesji czerwcowej - sredni wynik - 23; ilose punktow - 23 

wskainiki latwosci obszar6w standard6w: 

odbior tekstu sluchanego 
wojewodztwo: 0,66 
Toszek: 0,73 

odbior tekstu czytanego 

wojewodztwo: 0,62 

Toszek 0,56 


reagowanie j~zykowe 


wojewodztwo: 0,55 

Toszek: 0,49 


W zwiqzku z ww. wynikami szkola kontynuuje podj~te wczesniej dZiaJania, 

a taki:e podj~to dodatkowe min: 

* podj~to dzialania diagnostyczne uczniow klas I w zakresie ich mocnych i slabych 

stron, ktore b~dq powtarzane porownawczo w latach kolejnych; 

* wzmoi:ona praca z uczniami zdolnymi jak i potrzebl1jqcymi pomocy w nauce 

w ramach obecnie 2 godzin tygodniowo z art. 42 Karty Nauczyciela; 

* wdroi:enie z dniem 1 wrzesnia projektu dot. zaj~e pozalekcyjnych, ktorego glownym 

zadaniem jest wyrownywanie szans edukacyjnych, a zwlaszcza poprawa 

wynikow nauczania w naukach matematyczno - przyrodniczych, humanistycznych 

oraz w odniesieniu do j~zykow obcych. 


W poprzednim, roku szkolnym wdroi:ono: 

• 	 Wyznaczenie i przekazanie nauczycielom kierunkow pracy z mJodziei:q w obr~bie 
tych standardow, ktore wymagajq poprawy. 

• 	 Scisly monitoring stopnia realizacji podstawy programowej, a w szczegolnosci 
ograniczenie do minimum tzw. zajqc Jqczonych dzi~ki nauczycielom pracujqcym w 
swietlicy szkolnej. 

• 	 Wprowadzenie w ramowym planie nauczania klas I (z godzin dyrektorskich) 
dodatkowego przedmiotu pod naZWq IIDoskonalenie umiej~tnosci matematyczno
przyrodniczych w programie GLOBE", b~dqcego probq ukazania uczniom nauk 
matematyczno- przyrodniczych jako ciekawego fragmentu wiedzy. W szczegolnosci 
chodzi tutaj 0 ukazanie walorow praktycznych tych nauk. 

• 	 Zaplanowanie w planie nauczania od klas II i III (w nowej podstawie programowej) 
dodatkowych godzin nauki matematyki ukierunkowanych na przygotowanie ucznia 
do rozwiqzywania arkuszy egzaminacyjnych. 

• 	 Wprowadzenie Systemu Kontroli Frekwencji i Post~pow Nauce jako systemu 
informatycznego poprawiC\jC\.cego komunikqcj~ z domem rodzinnym ucznia, a takie 



motywacj~ ucznia do nauki. 
• 	 Podejmowanie r6Znych dziatan (konsultacje z rodzicami, spotkania klasowe, 

spotkania ogolnoszkolne) majqcych na celu przedstawienie rodzicom znaczenia 
pozytywnej motywacji dziecka do wysitku szkolnego, zwtaszcza w kontekscie 
niskiego sredniego poziomu wyksztakenia rodzicow w gminie. 

• 	 Promocja nauczania j. niemieckiego jako j. ojczystego sposobem na wzrost 
sprawnosci j~zykowej mtodziezy. 

• 	 Podczas tworzenia klas I prowadzony jest taki dobor mtodziezy do poszczegolnych 
oddziatow, by w ich sktad wchodzili uczniowie ze wszystkich szkot podstawowych 
gminy, co umoiliwi wyrownanie poziomow i niepowielanie w czasie roinego typu 
brakowedukacyjnych. 

• 	 Dodatkowa praca z uczniem wymagajqcym pomocy, jak i uczniem zdolnym poprzez 
dodatkowe zaj~cia realizowane przez nauczycieli w ramach art. 42 KN . 

• 	 Napisanie projektu ze srodkow EFS dotyczqcego rozwoju umiej~tnosci 
matematyczno- przyrodniczych uczniow. 

• 	 Podejmowanie dziatan w zakresie oceniania wewnqtrzszkolnego, majqcych na celu 
maksymalne eliminowanie niepowodzen szkolnych uczniow, bqdz w sytuacjach 
skrajnych kierowanie uczniow na innq sciezk~ edukacyjnq, w szczegolnosci jeszcze 
przed egzaminem gimnazjalnym. 

2. Pozostaly zakres zadan stanowictcych podstaw~ 
opracowania niniejszego sprawozdania 

Szkola Podstawowa w Toszku 

1. og61na charakterystyka plac6wki 

Szkota Podstawowa im. Gustawa Morcinka miesci si~ W Toszku przy ulicy Wilkowickiej 2. 
W roku szkolnym 2009/2010 szkota liczyta 18 oddziatow klas I-VI, 
w ktorych uczyto si~ 358 uczniow oraz dwa oddziaty zerowe, do ktorych ucz~szczato 37 dzieci. 
W placowce zatrudnionych byto 36 nauczycieli (8 kontraktowych, 10 mianowanych, 18 
dyplomowanych ) oraz 12,63 etatow pracownikow obstugi. 

Szkofa posiada: 

12 sal lekcyjnych, 1 sal~ gimnastycznq i 1 matq sal~ gimnastycznq, 2 pracownie 

komputerowe, 3 mate sale do zaj~c w grupach, 2 pomieszczenia kuchenne, swietlic~ , 


jadalni~, gabinety: higienistki, pedagoga, dyrektora, bibliotek~, pokoj nauczycielski, 

sekretariat i 2 pomieszczenia szatni szkolnej. 

Szkota posiada kottowni~ gazowo - olejowq, korzysta z ogrzewania paliwem gazowym. 

Rada Miejska w Toszku podj~ta decyzj~ 0 budowie hali sportowej typu namiotowego - w 


trakcie roku szkolnego trwata budowa hali - termin oddania jej do uzytku- wrzesien. 


2. oferta ponadprogramowa plac6wki 

Placowka oferuje dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne finansowane z budietu gminy, min. , 
koto teatralno - muzyczne, koto sportowe, w ramach ktorego organizowane Sq wyjazdy do 
Parku Wodnego w Tarnowskich Gorach oraz kofo komputerowo - internetowe,terapie 
pedagogicznq, zaj~cia logopedyczne, e- twinning, zaj~cia wyrownawcze. 

3. dozywianie dzieci 

W szkole dziata stotowka szkolna, ktora wydaje codziennie srednio 154 obiady 
w tym 16 obiadow finansowanych przez Osrodek Pomocy Spofecznej w Toszku. 

4. OsiClgni~cia uczni6w 

Wsrod uczniow jest wielu zdolnych mtodych ludzi. Dzi~ki talentowi uczniow, ich 
pracy i pracy nauczycieli Szkota moze poszczycic si~ wieloma osiqgni~ciami:
* II powiatowy Przeglqd Matych Form Scenicznych na Zamku w Toszku 
II miejsce - klasa "OA"; 




* Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczni6w nauczania zintegrowanego 
I miejsce - Dominika Skawinska, II miejsce - Klaudia Wozniak; 

* uczen Kamil Skawinski - I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim, 

I miejsce i Grand Prix Powiatowego Konkursu Recytatorskiego; 

* Kangur 2009 - Mi~dzynarodowy Konkurs Matematyczny - nagroda II stopnia -
Marcin Wawrzynosek, wyrOinienia: Wojciech Glensk i Rafaf Mainka; 
* XIV Mi~dzynarodowy Bieg Uliczny - I miejsce - Szymon Przybylski, II miejsce 
Klaudia Wozniak, Dominik Korba; III miejsce Klaudia Dobiosz, Michaf Dziubek; 
* IV Runda Pucharu Polski w tucznictwie Terenowym 3D w Jaworzu - II miejsce 
Dominik Hatlapa, III miejsce Aleksander Milewski; 
* wiele innych nagr6d i osiqgni~e indywidualnych i druzynowych na szczeblu gminnym. 

s. ewaluacja wynikow nauczania i dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza 

1. ilose absolwent6w - 65 z 3 oddzial6w, z tego 62 pOdj~fO nauk~ w Gimnazjum w 

Toszku, a 3 osoby podj~ty nauk~ w innych gimnazjach; 

2. ilosc uczni6w z ocenami celujqcymi: 55 uczni6w otrzymato 92 oceny celujqce; / 

w poprzednim roku 39 uczni6w otrzymato 65 ocen celujqcych /; 

3. ilose uczni6w z ocenami niedostatecznymi: w tym roku szkolnym zaden uczen nie 

otrzymat ocen niedostatecznych na koniec roku, jeden uczen z klasy III nie otrzymat 

promocji do klasy IV - powtarza klas~ III; 

4. ilose uczni6w z opiniami PPP: 38 + 2 w "0" uczni6w z aktualnymi opiniami, w tym 

w 16 przypadkach zawarto wskaz6wki 0 dostosowaniu wymagan, a w 6 

przypadkach wystqpita dysleksja, w pozostatych istnieje zapis 0 wynikach badania 

bqdz informacja 0 obj~ciu opiekq psychologicznq. Ponadto jeden uczen posiada 

orzeczenie do nauczania specjalnego ze wzgl~du na wad~ stuchu. Jedno dziecko 

obj~te byto programem "Skrzydta". 

5. Nikt z uczni6w nie otrzymat oceny nagannej z zachowania. 

6. W minionym roku szkolnym badajqc efekty ksztatcenia w klasach IV - VI 

przeprowadzono sprawdziany z j~zyka polskiego i matematyki. Badanie 

obejmowato umiej~tnosci czytania i pisania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. 

Por6wnanie wynik6w sprawdzian6w przeprowadzonych w czerwcu z wynikami 

wrzesniowymi wskazuje na roznorodnose tempa rozwoju umiej~tnosci 


indywidualnych uczni6w i catych zespot6w klasowych. Ogolny sredni wynik otrzymany 

na koncu roku szkolnego byt wyzszy: mediana 0 7%, a modalna 0 4%. 

7. Szkota zapewnita rozw6j zainteresowan i szczeg61nych umiej~tnosci uczni6w 

poprzez realizacje program6w: 

Toszek - moja mata ojczyzna; 

Program Edukacji Regionalnej dla klas IV-VI SP w Toszku; 

Szkota bez przemocy; 

Zachowaj trzezwy umyst; 

Europejskie Dni Dziedzictwa; 

SWietlica opiekunczo - wychowawcza. 


6. realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Kazdy sposrod 37 pracujqcych nauczycieli brat udziat w r6znego rodzaju doksztatcaniu. 
Nauczyciele korzystajq z doradztwa metodycznego prowadzonego przez Gliwicki Osrodek 
Metodyczny. Staz ukonczyto 2 nauczycieli na stopien nauczyciela mianowanego i 2 nauczycieli 
na stopien nauczyciela dyplomowanego. Dziesi~ciu nauczycieli byto opiekunami praktykant6w 
uczelni znajdujqcych si~ w Opolu, Katowicach i Gliwicach. 
Byly organizowane szkolenia Rady Pedagogicznej - "Pierwsza pomoc przedmedyczna" i 
"Efektywne wykorzystanie multimedi6w w dydaktyce". 
Studia: 
- 1 nauczycielka ukonczyta logopedi~ na US w Katowicach; 
- 1 nauczycielka ukonczyta edukacj~ wczesnoszkolnq i wychowanie przedszkolne; 
- ukonczenie II semestru dwuletniego studium dyrygentury przez 1 nauczycielk~. 
Nauczyciele uczestniczyli w r6znorakich warsztatach i konferencjach organizowanych przez 
osrodki metodyczne i wydawnictwa min. warsztaty mi~dzynarodowe j~zyka niemieckiego, 



kursy metodyczne w j~zyku angielskim, konferencje metodyczne dla informatykow, warsztaty 
dla wychowawcow swietlic szkolnych i dla bibliotekarzy, warsztaty muzyczne i szkoleniowe dla 
katechetow. 

7. realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa uczniow 
Podj~te zadania: 

- dyzury nauczycielskie podczas przerw; 

- skrzynka "Problemow i pomysJow" znajdujqca si~ na korytarzu, dajqca uczniom 

mozliwosc anonimowego zgJaszania problemow; 

- udziaJ w akcji "SzkoJa bez przemocy"; 

- spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji; 

- warsztaty psychoedukacyjne; 

- doskonalenie umiej~tnosci spoJecznych uczniow w ramach godzin wychowawczych i I 

ekcjach wychowania do zycia w rodzinie; 

- ograniczenie mozliwosci wst~pu do szkoJy osobom obcym - domofon oraz osoba 

dyzurujqca przy wejsciu; 

- organizacja "Onia bez przemocy". 


8. realizacja programow unijnych i innych wspomagajctcych proces 
nauczania. 

1. Program "Radosna szkoJa" - kraina sprawnosci i zdrowia; 
2. "Pierwsze uczniowskie doswiadczenia drogq do wiedzy" 
3. realizacja programu edukacyjno - terapeutycznego - ORTOGRAFFITI; 
4. Programy - "2achowaj trzezwy umysJ" i "SzkoJa bez przemocy" 
5. udziaJ w ogolnopolskim sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty i probnym 
sprawdzianie szostoklasisty zorganizowanym przez OPERON; 
6. wJqczenie sie w ogolnopolski projekt edukacyjny z matematyki "Lepsza SzkoJa" 


oraz mi~dzynarodowy program e/twinning. 


Szkola Podstawowa w Kotulinie 

1. ogolna charakterystyka placowki 

SzkoJa Podstawowa miesci si~ w Kotulinie przy ulicy Gliwickiej 13. W roku szkolnym 
2009/2010 szkoJa liczyta 6 oddziaJow klas I-VI, w ktorych uczyJo si~ 74 uczniow oraz jeden 
oddziaJ zerowy, do ktorego ucz~szczaJo 19 dzieci. OddziaJ miesci si~ w osobnym budynku przy 
ulicy Swibskiej Sa. W placowce zatrudnionych byJo 17 nauczycieli ( 1 stazysta, 
6 kontraktowych, 10 dyplomowanych ) oraz 4,25 etatow pracownikow obsJugi. 

SzkoJa posiada: 

7 sal lekcyjnych, 1 pracowni~ komputerowq, 1 swietlic~, 1 bibliotek~, 1 szatni~, 


gabinet dyrektora, pokoj nauczycielski, sekretariat. Oddziat przedszkolny posiada 

2 pomieszczenia. 

Najwazniejszq inwestycjq byJa budowa namiotowej sali gimnastycznej. Ookonano rowniez 

zakupu mebli i dywanu. Rada Rodzicow i Rada Sotecka urzqdziJy przy szkole plac zabaw dla 

dzieci. 


2. oferta ponadprogramowa placowki 

Placowka oferuje dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne z budzetu gminy min. gimnastyka 
korekcyjna, zaj~cia sportowe - w ramach ktorych organizowane Sq wyjazdy na basen do szkoJy 
Podstawowej w Paczynie, gra na instrumentach d~tych, kola przedmiotowe. Ponadto w ramach 
godzin z Karty Nauczyciela uczniowie przygotowywani byli do konkursow, prowadzono zaj~cia 
wyrownawcze i gimnastyk~ korekcyjnq. Nauczyciele wraz z uczniami prowadzq szereg dziaJan 
poszerzajqcych krqg ich zainteresowan min: akcje i kampanie- Gora Grosza, Trzezwy umysJ, 
itp. Ozi~ki pomocy OPS -u zorganizowano w okresie wakacyjnym wycieczki do GtuchoJaz i 
Chorzowa. 



3. do:z:ywianie dzieci 

W szkole w ramach dozywianie prowadzonego przez OPS czworo uczniow dostawaJo 
drugie sniadania, rowniez w czasie zaj~c swietlicowych uczniowie przebywajqcy na swietlicy 
otrzymywali kanapki i napoje. 

4. osiClgni~cia uczniow 

* III miejsce w Finale Igrzysk MJodziezy Szkolnej wojewodztwa slqskiego 

w sztafetowych biegach przeJajowych dziewczqt; 

* III niiejsce w poJfinale wojewodzkim w mini piJce siatkowej dziewczqt; 
* I miejsce w zawodach rejonowych sztafetowych biegow przeJajowych dziewczqt; 
* I miejsce w zawodach rejonowych Wojewodzkich Igrzysk MJodziezy Szkolnej 
w mini pike siatkowej dziewczqt; 
* II miejsce w zawodach rejonowych Wojewodzkich Igrzysk MJodziezy Szkolnej 
w czworboju LA dziewczqt; 
* I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gliwickiego w mini pike siatkowej; 
* certyfikat przyznania szkole tytuJu "SzkoJy przyjaznej uczniom" i zakwalifikowanie 
si~ do 20 najlepszych szkoJ w Polsce w kat do 50 tys mieszkancow; 
* IV Bieg Zajqczkowski - I i II miejsce Ilona i Katarzyna Podraza; 
* Mi~dzynarodowy Tyski Bieg Uliczny - I miejsce- Kinga Michna; 
* udziaJ w biegach przeJajowych 0 "N6Z Komandosa" - czoJowe miejsca; 
* III Festiwal Gwary Slqskiej - I miejsce - Paulina Kokoszka; 
* II Spichlerzowy przeglqd Gwary Slaskiej - I miejsce - Paulina Kokoszka; 
* Sezam 2009 - I miejsce - Kinga Michna; 
* I ogolnopolski konkurs historyczny - "Klio 2010" - I miejsce - Adam WrazidJo: 
* inne osiqgni~cia indywidualne uczniow; 

s. ewaluacja wynikow nauczania i dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza 

Wszyscy uczniowie uzyskali promocj~ do klasy programowo wyzszej, jeden uczen po 
badaniach zostaJ skierowany do szkoJy specjalnej w Pyskowicach, wszyscy uczniowie klasy VI 
ukonczyli szkoJ~; w szkole prowadzone Sq zaj~cia swietlicowe dla uczniow dojezdzajqcych oraz 
dziaJa dwa razy w tygodniu swietlica srodowiskowa. 

6. realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 

W ubiegJym roku szkolnym w ramach doskonalenia wJasnego warsztatu pracy 

nauczyciele uczestniczyli w r6Znych konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach 

zewn~trznych min. organizacja nadzoru pedagogicznego, kompleksowy system pomocy dla 

uczniow z dysleksjq, ukonczenie studiow z zakresu oligofrenopedagogiki, kontynuowanie 

studiow podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. 


7. realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa uczniow 

SzkoJa uczestniczyJa w projekcie 'SzkoJa bez przemocy",w programie "Bezpieczna 
szkoJa" i "SzkoJa z prawami dziecka". We wszystkich klasach przeprowadzone zostaJy zaj~cia z 
zakresu bezpieczenstwa w ruchu drogowym, ktorych finaJem byJo przeprowadzenie egzaminu 
na kart~ rowerowq wsrod uczniow klas starszych. OdbyJy si~ dwa spotkania z policjantami. 

8. realizacja programow unijnych i innych wspomagajClcych proces 
nauczania. 

1. "Radosna szkoJa" - pomoce dla klas I-III - placowka otrzymaJa pomoce 
dydaktyczne; 
2. kampania "Zachowaj Trzezwy UmysJ" - pokazuje jak wykorzystac wolny czas; 
3. "Ortografitti" - program edukacyjny dla uczniow z trudnosciami w nauce; 



Szkola Podstawowa w Paczynie 

1. ogolna charakterystyka placowki 

SzkoJa Podstawowa miesci si~ w Paczynie przy ulicy Wiejskiej 80. 
W roku szkolnym 2009/2010 szkoJa IiczyJa 6 oddziaJow klas I-VI, w ktorych uczylo si~ 62 
uczniow oraz jeden oddzial zerowy, do ktorego ucz~szczalo 7 dzieci, mieszczqcy si~ w osobnym 
budynku przy ul. Wiejskiej 42. W placowce zatrudnionych byJo 14 nauczycieli ( 30ntraktowych, 
6 mianowanych, 5 dyplomowanych ) oraz 5.75 etatow pracownikow obslugi. 

Szkola posiada: 
6 sal lekcyjnych, 1 pracownia komputerowa, 1 sala gimnastyczna, 1 basen kqpielowy oraz 
pomieszczenia administracyjno - biurowe. 
W budynku funkcjonuje w~glowy system centralnego ogrzewania, na ktory skladajq si~ - nowa 
kotlownia z dwoma piecami c. o. oraz stara 79 - letnia armatura c.o. Placowka wyposaiona jest 
w nowoczesnq pracowni~ komputerowq stanowiqcq Centrum Ksztalcenia dla lokalnej 
spolecznosci, wartosc wyposaienia tej pracowni szacowana jest na okolo 110 tysi~cy zlotych. 
Przez caly rok dzialal basen kqpielowy, na ktorym uczniowie uczestniczyli w zaj~ciach nauki i 
doskonalenia plywania. Z obiektu tego korzystala rowniei spolecznose uczniowska z Kotulina i 
Pniowa. Szkola prowadzi intensywnq prac~ na rzecz srodowiska lokalnego. Udost~pniana jest 
mieszkancom pracownika komputerowa, baza lokalowa na organizowanie roinych zebran, 
przygotowywane Sq imprezy srodowiskowe; min: "Inwazja Mikolajow" - akcja, w ramach ktorej 
uczniowie i nauczyciele roznoszq dla wszystkich mieszkancow Paczyny zrobione wlasnor~cznie 
zyczenia i prezenty sWiqteczne; "Dzien Seniora" - organizowany dla babe i dziadkow uczniow 
szkoly; "Festyn Rodzinny" - organizowany dla wszystkich mieszkancow Paczyny. We wszystkich 
tych imprezach dzieci prezentujq wlasne zaangazowanie, zdolnosci i talenty, a nade wszystko 
efekty wsp&pracy uczniow z nauczycielami. 

2. oferta ponadprogramowa placowki 

W zwiqzku z posiadaniem przez szkol~ nowoczesnej pracowni internetowej placowka 
oferuje uczniom oraz szerokiej spolecznosci lokalnej mozliwose dost~pu do nowoczesnych 
technik multimedialnych oraz zdobywanie nowych doswiadczen i umiej~tnosci z zakresu 
informatyki i pracy z komputerem. Ponadto placowka oferuje dla uczniow szkol naszej gminy 
moiliwosc skorzystania z bazy sportowej - basenu i sali gimnastycznej. 
W ubieglym roku szkolnym prowadzone byty roznorakie zaj~cia pozalekcyjne min: 
- SKS, w czasie ktorego dzieci uczestniczyly w zaj~ciach ruchowych, nauce gier zespolowych ze 
szczegolnym uwzgl~dnieniem pitki siatkowej oraz doskonalily umiej~tnose plywania; 
- kolo ekologiczne - edukacja ekologiczna, uczniowie poznawali specyfik~ ekostanu i prowadzili 
obserwacje naukowe - ogolnopolski program monitoringu populacji plazow; 
- kolo teatralne, na zaj~ciach ktorego grupa uczniow z uzdolnieniami aktorskimi 
przygotowywata wystqpienia artystyczne na uroczystosci szkolne, a takze pozaszkolne 
konkursy teatralne; 
- kolo taneczno - muzyczne, na ktorym dzieci doskonalily umiej~tnosci gry na instrumentach 
muzycznych, spiewu, aranzacji, a takze choreografii i tanca. 
- kolo j~zykowe, organizowane dla uczniow klas II-III, ktore zainteresowane byly naukq j~zyka 
niemieckiego. 

3. dozywianle dzieci 

W ramach opieki i wychowania w szkole funkcjonuje SWietlica Srodowiskowa. 
Organizowane byJy zaj~cia opiekunczo - wychowawcze dla 23 uczniow, ktorzy otrzymywali na 
tych zaj~ciach pomoc dydaktycznq, organizowano dla nich zaj~cia wychowawcze, a takze 
positki regeneracyjne / ze srodkow funduszu antyalkoholowego. 

4. osictgni~cia uczniow 

Najwazniejsze osiqgni~cia uczniow wykraczajqce poza rejon gminy Toszek: 
* I miejsce / zespolowo / w kategorii niemieckoj~zycznej w VII Powiatowym 
Przeglqdzie Matych Form Scenicznych; 



* IV miejsce / zespofowo / w finale Wojewodzkich Igrzysk Mfodziezy w 

Minisiatkowce ChfOPCOW;

* I miejsce / indywidualnie / w Mi~dzygminnym Konkursie Przyrodniczym "Las i 
jego mieszkancy";
* II miejsce /indywidualnie / w Powiatowym Konkursie Recytatorskimi
* I miejsce/ indywidualnie / w VI Konkursie mowy slqskiej Bery i Bojki Slaskiei 
* inne osiqgni~cia indywidualne i zespofowe. 

5. ewaluacja wynikow nauczania i dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza 

W celu poprawy wynikow nauczania szkofa wsprnpracuje z Poradniq Psychologiczno -
Pedagogicznq - (badanie i diagnozowanie uczniow ze specyficznymi trudnosciami w nauce, 
okreslanie post~powania i metod dostosowania programow nauczania). Placowka zatrudnia 
pedagoga szkolnego, ktory prowadzi indywidualnq terapi~ pedagogicznq ; nauczyciele 
uczestniczyli w konferencji szkoleniowej - "Jak komunikowac si~ i post~powac z rodzicami 
uczniow". W roku szkolnym 2009/2010 Rada Pedagogiczna na podstawie anatizy wynikow 
nauczania opracowafa program poprawy jakosci ksztafcenia, ktory wdrozony zostal do realizacji 
od wrzesnia 2010r. 

6. realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 

W roku szkolnym 2009/2010 nauczyciele realizowali zadania w ramach doskonalenia 
zawodowego. Nauczyciele uczestniczyli w r6Znych grantowych kursach doskonalqcych z 
zakresu doskonalenia warsztatu pracy, wdrozenia nowej podstawy programowej oraz 
stosowania technik informacyjnych i multimedialnych w procesie ksztalcenia. Kursy te 
organizowane byly przez Gliwicki Osrodek Metodyczny w ramach zawartej z nim umowy 0 

pomocy pedagogicznej oraz Regionalny Osrodek Metodyczno - Edukacyjny METIS Katowice / 
caloroczne szkolenie w zakresie promocji zdrowia w ramach SZkofY promujqcej zdrowie/. 

7. realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa uczniow 

Placowka zapewnia bezpieczenstwo uczniom min poprzez: 

- wprowadzenie systemu monitoringu; 

- prowadzenie stalej edukacji uczniow z zakresu norm etyki i post~powania, 


w ramach programu Szkola Promujqca Zdrowie; 

- utrzymywana jest stala komunikacja z rodzicami dzieci, w ramach comiesi~cznych 


dyzurow nauczycielskich oraz indywidualnych kontaktow osobistych i telefonicznych. 


8. realizacja programow unijnych i innych wspomagaJClcych proces 
nauczania. 

1. "Wioska internetowa - ksztalcenie na odleglosc na terenach wiejskich" 

realizowany w ramach Dzialania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoj 

Zasobow Ludzkich. 

3. Udziaf w projekcie Priorytet IX Poddzialanie 9.1.2 na "Wyrownywanie szans 

dzieci z terenow wiejskich" - zaj~cia pozalekcyjne w gminie - Od VIII.2010r. 

- warsztaty fotografii; 

- swiadomosc i ekspresja kulturalna; 

- "Krolowa matematyka" 

- warsztaty dziennikarskie; 

- zaj~cia profilaktyczne i terapia logopedyczna. 


Szkola Podstawowa im. Kr610wej Jadwigi w Pniowie 

1. ogolna charakterystyka placowki 

Szkofa Podstawowa im. Krolowej Jadwigi miesci si~ w Pniowie przy ulicy Szkolnej 4. W 
roku szkolnym 2009/2010 szkofa liczyfa 6 oddzialow klas I-VI, 
w ktorych uczylo si~ 48 uczniow oraz jeden oddziaf zerowy, do ktorego ucz~szczafo 



23 dzieci. W placowce zatrudnionych 13 nauczycieli ( 4 kontraktowych, 5 mianowanych, 
4 dyplomowanych) oraz 4,27 etatow pracownikow obstugi. 

SzkoJa posiada: 
6 sal lekcyjnych ( w tym 1 jako centrum - pracownia komputerowa ), 
1 bibliotek~, 1 maJq sale gimnastycznq, pokoj nauczycielski, sekretariat, gabinet 
dyrektora oraz dwie sale oddziatu przedszkolnego. 

Za swojq dziaJalnosc placowka zostaJa nagrodzona "Certyfikatem Szkoty Promujqcej Zdrowie" 
oraz Certyfikatem "SzkoJy bez przemocy". 

2. oferta ponadprogramowa plac6wki 

Uczniowie mieli moiliwosc korzystania z zaj~c sportowych, w ramach ktorych wyjeidiali 
na basen do Paczyny, W ramach dodatkowej godziny z Karty Nauczyciela na prosb~ rodzicow 
zostaJy wydtuione zaj~cia swietlicowe. Odbywaty si koJa zainteresowan, praca z dzieckiem 
majqcym trudnosci w nauce, praca z uczniem zdolnym oraz zaj~cia przygotowujqce uczniow do 
konkursow. 
W ramach zaj~c w centrum ksztatcenia uczniowie mieli moiliwosc korzystania z programow 
komputerowych, multimedialnych sJownikow, kursow i komputerowych ttumaczy j~zykowych, 
szkolen zgodnie z indywidualnymi potrzebami kaidego oraz z dost~pu do internetu. 

3. do:zywianie dzieci 

Placowka oferuje doiywianie w formie gorqcego posHku, 8 uczniow korzysta odpJatnie, a 
dla 5 uczniow koszty positku pokrywa Osrodek Pomocy Spotecznej. 

4. osiClgni~cia uczni6w 
* I miejsce w Wojewodzkim Konkursie Piesni Patriotycznej~
* I miejsce w Wojewodzkim Festiwalu Kol~d i PastoraJek w Wielowsi~ 
* I miejsce w Wojewodzkim Konkursie Piosenki Obcoj~zycznej w Knurowie; 
* laureat III i IV stopnia w konkursie matematyczny OXFORD Educational~ 

5. ewaluacja wynik6w nauczania i dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza 

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie uzyskali wyisze wyniki w nauce w stosunku do 
roku poprzedniego. Podobnie jak w latach poprzednich zostaJo przeprowadzone badanie 
wynikow nauczania w klasach III, VI VI co zostaJo udokumentowane w Protokole Rady 
pedagogicznej. Sukcesywnie kontrolowane Sq wyniki nauczania poprzez sprawdziany, testy, 
klasowki itp. Ponadto osiqgni~cia uczniow wynikajqce ze zdobytych miejsc w roinych 
konkursach swiadczq 0 pozytywnych efektach ksztaJcenia. 
W szkole funkcjonuje swietlica szkolna, ktorej gtownym zadaniem jest zapewnienie 
wychowankom zorganizowanej opieki , zaj~cia organizowane na swietlicy zapewniajq 
wszechstronny rozwoj osobowosci wychowanka, swiadome i aktywne przygotowanie go do 
iycia w spoteczenstwie. W prawidJowe funkcjonowanie dziatalnosci opiekunczo - wychowawczej 
wJqcza si~ pedagog szkolny, ktory rowniei prowadzi zaj~cia indywidualne z uczniami 
potrzebujqcymi takiej pomocy. 
Na terenie placowki funkcjonuje swietlica opiekunczo - wychowawcza finansowana przez OPS, 
w czasie ktorej uczniowie uczestniczyli w zaj~ciach a rowniei korzystali z posiJkow. 

6. realizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Kaidy z nauczycieli pracujqcych posiada podwojne kwalifikacje do nauczania 
poszczegolnych przedmiotow . W minionym roku koordynator SzkoJy Promujqcej Zdrowie 
systematycznie uczestniczyt w doskonaleniach zawodowych organizowanych przez METIS 
Katowice - Zmieniajqc punkt widzenia - podejscie skoncentrowane na rozwiqzaniach w szkole. 
Nauczyciele uczestniczyli w innych szkoleniach indywidualnych oraz w szkoleniu Rady 
pedagogicznej "Komponent Informacyjny". 

7. realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa uczni6w 



W zwiqzku z obowiqzkiem ciqzqcym na dyrektorze jako kierowniku jednostki oraz szkole jako 

placowce zobowiqzanej do zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy zostato zorganizowane 

szkolenie na temat bezpieczenstwa przeciwpozarowego. 

Ponadto szkota bierze udziat w projektach skierowanych do uczniow i ich opiekunow: 

- Szkota Promujqca Zdrowie - wyrabiajqc nawyk zdrowego a zarazem bezpiecznego 

odzywiania; 

- Szkota bez przemocy - eliminowanie niewtasciwego, agresywnego zachowania uczniow; 

- Trzezwy umyst - propagowanie zdrowego trybu zycia bez natogow; 

- Bezpieczne dziecko - wdrazanie uczniow do bezpiecznych zachowan; 

- Nie pij~ bo tak - uwrazliwianie na wszelkiego rodzaju natogi; 

- Odblaskowe pierwszaki - czuwanie nad bezpieczenstwem podczas drogi dziecka do szkoty; 

Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu "Bezpieczne zniwa" nast~pnie przeszkolili uczniow. 


8. realizacja programow unijnych i innych wspomagajC\cych proces 
nauczania. 

Placowka pozyskata srodki pozabudzetowe, dzi~ki ktorym zostato sfinansowane 
wykonanie chodnika przed wejsciem do szkoty, boisko do pHki plazowej, drzwi do sali 
gimnastycznej. 
Szkota przystqpUa do projektu "Radosna szkota" dzi~ki czemu wzbogacHa si~ 0 baz~ 
dydaktycznq - pomoce 0 wartosci 6.000 ztotych; realizowany jest projekt "Pierwsze 
uczniowskie doswiadczenie droga do wiedzy" dzi~ki ktoremu wzbogacana jest baza 
dydaktyczna 0 kolejne nowatorskie pomoce. Dzi~ki wspotpracy z Fundacjq Ekologicznq SILESIA 
z Katowic pozyskano zestaw ksiqzek przyrodniczych. 

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 

1. ogolna charakterystyka placowki 

Gimnazjum im. Ireny Sendler miesci si~ w Toszku przy ulicy Dworcowej 27, 

W roku szkolnym 2009/2010 gimnazjum liczyto 15 oddziatOw, w ktorych uczyto si~ 324 

uczniow. W placowce zatrudnionych byto 40 nauczycieli ( 2 stazystow, 

10 kontraktowych, 9 mianowanych, 19 dyplomowanych ) oraz 10,5 etatow pracownikow 

obstugi. 


Szkota wyposazona jest w podstawowe pomoce naukowe niezb~dne do prowadzenia 
zaj~c z mtodziezct, dwie nowoczesne pracownie informatyczne pozyskane w latach 2007-2008 
z EFS. Poza tym szkota posiada kilka kompletow sprz~tu RTV (telewizor+ odtwarzacz DVD lub 
magnetowid VHS). W szkole znajduje si~ takze Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej - tzw. ICIM pozyskany takze z EFS (rok 2006). 
W szkole od lat dziata biblioteka szkolna posiadajqca ksi~gozbior grubo przekraczajqcy 6 tys. 
woluminow. W tej liczbie kilkaset pozycji to nowoczesne pozycje na nosnikach elektronicznych, 
takie jak filmy CD, DVD i inne. 
W minionym roku szkolnym przeprowadzono nast~pujqce prace remontowe: 

• wymiana okien w jednej klasie oraz klatce schodowej i gabinecie pedagoga; 
• budowa cz~sci ogrodzenia wokot terenu szkoty; 
• malowanie: szatni, toalet, cz~sci korytarzy szkolnych 

2. oferta ponadprogramowa placowki 

Placowka oferuje dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne finansowane z budzetu gminy min. 
zaj~cia sportowe, w ramach ktorych organizowane sa wyjazdu do Parku Wodnego w 
Tarnowskich Gorach, koto programu GLOBE, koto historyczne, zaj~cia wyrownawcze 
przedmiotowe, kota: informatyczne, plastyczne, chemiczne, biologiczne, fotograficzne, i 
szkolny osrodek kariery. Ponadto placowka realizuje tzw. Baltic Sea Project w ramach, ktorego 
realizowania jest wspotpraca mi~dzy placowkami i uczniami panstw nadbaJtyckich. W 
mijajqcym roku szkolnym trzeci rok z rz~du dziataty na bazie Gimnazjum w Toszku: 
Uzupefniajqce Liceum Ogolnoksztatcqce dla Dorostych oraz Liceum Ogolnoksztatcqce dla 
Dorostych. 



3. d02:ywianie dzieci 

W szkole dziata stotowka szkolna, ktora wydaje codziennie srednio 110 obiadow w t ym 14 
obiadow finansowanych przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Toszku. Cena za obiad 2,30 zt. 

4. osiitgnl~cia uczni6w 

• 	 udziat druzyny szkoty w mi~dzynarodowej konferencji Baltic Sea Projekt w Wilnie; 
• 	 II miejsce w konkursie na Szopk~ Betlejemskq organizowanym przez Miasto Gliwice; 
• 	 II miejsce w Globe Games Rqbka 2010; 
• 	 I miejsce w Polsce w kategorii pomiarow atmosferycznych realizowanych na rzecz 

Programu GLOBE; 
• VI miejsce w Polsce w generalnej klasyfikacji Programu GLOBE; 
• organizacja mi~dzygminnej Mtodziezowej Sesji Slqskiej; 
• 	 wyroznienia w konkursie Kangur dla Marcela Janotta oraz Nikodema Ciomperlika; 
• 	 udziat Jakuba Grzybka w wojewodzkich eliminacjach recytatorskich; 
• 	 I miejsce dziewczqt w sztafetowych biegach przetajowych - zawody powiatowe; 
• 	 I miejsce dziewczqt w pike koszykowej - szczebel rejonowy i III miejsce w 

wojewodztwie; 
• 	 I miejsce druzynowe dziewczqt i chtopcow w lekkoatletyce; 
• 	 I miejsce w zawodach lekkoatletycznych 0 puchar prezesa KS Piast Gliwice; 
• 	 Finat wojewodzki Pucharu Coca Cola Cup - V miejsce 

5. realizacia doskonalenia zawodowego nauczycieli 

• 	 Szkolenia cztonkow Rady Pedagogicznej w dZiedzinie motywowania uczniow do nauki; 
• 	 nabycie przez jednego z nauczycieli kwalifikacji do nauczania etyki; 
• 	 uczestnictwo szerokiego grona nauczycieli w gamie szkolen organizowanych prze 

Gliwicki Osrodek Metodyczny. 

6. realizacia zadan z zakresu bezpieczenstwa uczni6w 

Placowka realizowata przewidziane podstawa programowq zaj~cia dla uczniow klas I w 
zakresie "Edukacji dla bezpieczenstwa". Przeprowadzono takze dla uczniow pozostatych 
klas pogadanki z policjantami. Na biezqco egzekwowano zasady bezpieczenstwa 
obowiqzujqce w szkole - w stosunku do kilku uczniow prowadzono post~powania 
wyjasniajqce. 

7. realizacia program6w uniinych i innych wspomagajitcych proces 

nauczania. 


Szkota od wielu lat realizuje projekty zWiqzane ze wsparciem procesu 

dydaktycznego jak i wychowawczego. Najwazniejsze z nich to: Program GLOBE, 

Baltic Sea Projekt, Adopcja na odlegtosc 

Placowka od sierpnia 2010 roku udzial w projekcie "Wyrownywanie szans 

edukacyjnych dzieci i mtodziezy Gminy Toszek" - zaj~cia pozalekcyjne w gminie: 

- warsztaty fotografii; 

- swiadomosc i ekspresja kulturalna; 

- przyrodnicze warsztaty badawcze; 

- warsztaty matematyczne; 

- porozumiewanie si~ w j~zyku obcym- warsztaty j~zyka angielskiego i 

niemieckiego; 

- doradztwo i opieka - warsztaty profilaktyczne 


8. 	ewaluacja wynikow nauczania i dzialalnosc opiekunczo - wychowawcza 



Gimnazjum w Toszku. Srednia frekwencji i srednia acen og6tem . 
wg dokumentacji nauczania. 
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Publiczne Przedszkole w Toszku 

1. ogolna charakterystyka placowki 
Publiczne Przedszkole miesci si~ w Toszku przy ulicy Dworcowej 21. 

W roku szkolnym 2009/2010 do pi~ciu oddziatow ucz~szczato 97 wychowankow. 
W placowce zatrudnionych byto 10 nauczycieli ( 1 kontraktowy, 7 mianowanych, 
2 dyplomowanych ) oraz 9 eta tow pracownikow obstugi. 

Placowka posiada: 

5 sal, 1 szatni~, gabinet dyrektora, 1 sypialni~, gabinet logopedy z bibliotekq, 

matq sal~ komputerowq, kuchni~. 


W roku szkolnym 2009/2010 zakupiono min. 
- kuchni~ gazowo-elektrycznq 2 sztuki- 2.700,00 zlotych 
- taboret gazowy - 1.545,13 ztotych 
- stoty do sali - 1.400,00 ztotych 
- lodowk~ 899,00 ztotych 
dokonano napraw i remontow min: 
-wykonano wentylacj~ grawitacyjnq - 16.844,69 zlotych 
- pomalowano i wytapetowano korytarz i sal~ - 5.700,00 ztotych 
- wykonano schody i drzwi wejsciowe 12.000 ztotych 

2. oferta ponadprogramowa placowki 

Placowka oferuje zaj~cia dodatkowe organizowane na wniosek rodzicow ( j~zyk 
niemiecki, zabawy z komputerem, gimnastyka korekcyjna ). Organizowane Sq "Jasetka" dla 
rodzicow oraz prezentowane Sq one w srodowisku lokalnym. Dui:ym atutem placowki Sq 
organizowane corocznie "Dni Rodziny". Wsp6fpracuje ze Szkolq POdstawowq, Centrum Kultury 
"Zamek" w Toszku oraz Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq. Przedszkole prowadzi statq 
wsp6fprac~ z: Klubem Ekologicznym "Gaja" i bralo udziat w kampaniach: Swi~to drzewa", 
"Jeszcze zywy karp". 
Placowka jest partnerem "Stowarzyszenia Rodzicow na Rzecz Pomocy Szkotom - Przyjazna 
Szkola", uczestniczy w akcji 1 % dla mojej szkoty, "Gorze grosza" oraz zbiorce zuzytych baterii. 
Na state przedszkole wspotpracuje z miastem partnerskim Hohenau, Dzi~ki tej wspolpracy 
otrzymano stroje slqskie dla dzieci .. 

3. dozywianie dzieci 

W przedszkolu organizowane jest petne wyzywienie wychowankow, z ktorego korzysta 

97 dzieci przebywajqcych w przedszkolu ponad 5 godzin. 

Cena positkow oferowanych przez placowk~ wynosi 3,70 zlotych dziennie. 


4. dziatalnosc opiekunczo - wychowawcza 

Wszystkie programy realizowane w przedszkolu (min. " Jestem samodzielny kazdego 
dnia", 'Swiec gwiazdeczko", "Bezpieczne przedszkole" ) zapewniajq realizacj~ wszystkich zadan 
wynikajqcych z podstawy programowej min: 
- wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjalem i 
mozliwosciami rozwojowymi w relacjach ze srodowiskiem spoleczno - przyrodniczym; 
- doradztwo i wspieranie dzialan wychowawczych rodziny, pomoc w rozpoznawaniu moi:liwosci 
rozwojowych dziecka i podj~cie wczesnej interwencji specjalistycznej, biei:qce informowanie 0 

post~pach dziecka; 
- tworzenie warunkow umoi:liwiajqcych dziecku osiqgni~cie "gotowosci szkolnej" z 
uwzgl~dnieniem tresci 0 ruchu drogowym. Potrzeby rozwojowe dzieci zaspokajane sa przez 
roi:norodne metody prowadzenia zaj~c z wykorzystaniem metod aktywizujqcych oraz udzial 
dzieci w konkursach. Wczesna interwencja specjalistyczna jest realizowana w formie zaj~c 
korekcyjno - kompensacyjnych oraz we wspolpracy z Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznq. 



5. realizacja doskonalenia zawodowego. 

Nauczyciele korzystajq z doradztwa metodycznego prowadzonego przez Gliwicki 
Osrodek metodyczny. Systematycznie podnoszq kwalifikacje podejmujqc ksztakenie na 
r6Znych kierunkach studiow podyplomowych. W placowce funkcjonuje system wewn~trznego 
doskonalenia nauczycieli prowadzony przez Lidera WDN. 

6. realizacja zadan z zakresu bezpieczenstwa wychowank6w 

Baza przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy i nauki do realizacji 
zadan statutowych przedszkola. Dzieci majq swobodny dost~p do zabawek i pomocy dla nich 
przeznaczonych. Przedszkole dysponuje zapleczem umozliwiajqcym organizacj~ zaj~c na 
swieiym powietrzu. Po kaidorazowej przerwie w zaj~ciach, dfuzszej nii dwa tygodnie 
dokonano przeglqdu budynku i otoczenia. 

3. ujemne strony dziatalnosci placowki 

Szkola Podstawowa w Toszku 

1. brak ogrodzenia terenu wokot szkoty; 
2. brak statej opieki higienistki szkolnej 

Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku 

* malejctca frekwencja rodzicow na zebraniach klasowych - utrudniony kontakt z 
domem rodzinnym uczniow zwtaszcza tych majctcych trudnosci w nauce; 
* niska motywacja uczniow do nauki - brak w domu rodzinnym wzorcow 
motywujctcych do podejmowania wi~kszego wysitku edukacyjnego;
* brak realnego wptywu szkoty na zachowania mtodziezy niezgodne z 
obowictzujctcym stanem prawnym: np. brak mozliwosci skutecznego 
egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoty; 
* brak srodkow finansowych na modernizacj~ boiska szkolnego 

Szkola Podstawowa w Paczynie 

duze koszty ogrzewania obiektu - stara armatura 0 niskiej sprawnosci grzewczej 
oraz duza kubatura catkowita obiektu. 

Pozostate placowki oswiatowe nie wykazaty ujemnych stron prowadzonej 
przez siebie dziatalnosci. 

opracowano na podstawie informacji otrzymanych z placowek oswiatowych, informacji 0 


wynikach sprawdzianu i egzaminu otrzymanych z Okr~gowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Jaworznie / szczegOtowe informacje dost~pne w Zespole Obsfugi Placowek Oswiatowych 

w Toszku / oraz danych posiadanych w gminie. 


BUopracowafa: C. Cieslik 



Okr"gowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie 

Wyniki sprawdzianu '2010 

Powiat: gliwicki Gmina : Toszek 

POdstawowa w Kotulinie 

16-29 

11-38 

23.38 0.73 0.56 0.63 0.59 0.39 

23.64 0.66 0.59 0.61 0.61 0.47 

Szkola Podstawowa w Paczynie AB1 15 1()"37 20.60 0.69 1 0.42 0.50 0.50 0.43Paczyna 

Arkusze : AB1 - standardowy w wersjach A,B A4,5 - dla slabo widz~cych. A7 - dla nieslyszl{cych. A8 - dla uczni6w z trudnosciami w uczeniu 
si~. A1-1I- standardowy 11 termin 

Wyniki sprawdzianu 20 I 0 



powiat: gliwicki gmina: Toszek 

~~ 

') GAi.angielski, GN·j.nlem,ecki, GFiJrancuski, GR·j.rosyjoki 

A 1.arI<.standardowy, M,AS-dla slabe widz'lcego 16124 pkt, A6-dla oiewidomego, A7 -dla nieslyszacego/s/abe slySZ'loege, AIklIa upesledzonego w sllekkim 

102· sesia kwietniowa, 103· sesja czetwCOWa 



Wyniki egzaminu gimnazjalnego '2010 

Powiat : gliwicki Gmina : Toszek ... 

Arkusze: AB1 - standardowy w wersjach A,B, A4,5 - dla slabo widz<\.cych, A7 - dla nieslysz<\.cych, AS - dla uczni6w z Irudnosciami w uczeniu si~, A1-1I- standardowy if termin 


