
Sprawozdanie 

z realizacji zadań zawartych w planie pracy  

Gimnazjum Miejskiego im. M. Kopernika w Sierpcu 

w I semestrze roku szkolnego 2016/17 

 

 W I semestrze roku szkolnego 2016/17 nauczyciele, uczniowie Gimnazjum 

Miejskiego im. M. Kopernika w Sierpcu pracowali zgodnie z planem pracy szkoły, 

kalendarzem imprez, planem wychowawczym i planem profilaktycznym, planami 

wychowawców klas, organizacji szkolnych, doradcy zawodowego, szkolnych 

wolontariatów, samorządu uczniowskiego, świetlicy, biblioteki szkolnej, 

zatwierdzonymi na posiedzeniu Rady Pedagogicznej we wrześniu 2016 roku. 

Podejmowano zadania zgodnie z kalendarzem uroczystości, imprez szkolnych, 

terminami konkursów, uroczystości międzyszkolnych, miejskich, zawodów sportowych. 

 W ramach działań Rady Pedagogicznej powołane zostały zespoły 

nauczycielskie realizujące zadania obejmujące różne obszary pracy szkoły. 

 Komisja Rekrutacyjna 

 Komisja Funduszu Socjalnego 

 Komisja Funduszu Zdrowotnego 

 Zespół Wychowawczy 

 Zespół ds. planu zajęć i dyżurów 

 Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych 

 Zespół ds. mierzenia jakości pracy szkoły 

 Zespół ds. WSO 

 Zespół ds. promocji szkoły 

 Zespół ds. mierzenia edukacyjnej wartości dodatniej (EWO) 

 Zespoły zadaniowe: Festiwal Piosenki Polskiej, Miejska Impreza Eco – moda, 

Miejskie Mikołajki, Zespoły realizujące projekty: Ucz się i baw, Teatr szkolny. 

Nauczyciele pracowali w zespołach przedmiotowych, a ich działania koordynowali 

liderzy. 

 Zespół Nauczycieli Polonistów – p. J. Fronczak – Cyl  

 Zespół Nauczycieli Matematyków i Informatyków – p. A. Ronowicz 

 Zespół Humanistyczny – p. E. Gąsiorowska 

 Zespół Przyrodniczy – p. B. Watemborska 

 Zespół Językowy – p. M. Bogucka 

 Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego – p. M. Narodzonek 

 Zespół wychowawczy – p. B. Kuskowska 

 UKS „Orlęta” – p. W. Frydrychowicz 



Nauczyciele podejmowali szereg działań zmierzających do poprawy jakości 

pracy szkoły, wzrostu efektywności nauczania i wychowania oraz inicjatywy 

związane z promocją gimnazjum. Odbyło się wiele uroczystości szkolnych, klasowych, 

imprez, konkursów, zawodów zgodnie z planem pracy szkoły, planami pracy 

nauczycieli, wychowawców zespołów przedmiotowych, organizacji szkolnych. 

Organizowaliśmy imprezy miejskie. 

 Należy podkreślić, iż nauczyciele systematycznie wzbogacają swój warsztat 

pracy, pozyskują pomoce dydaktyczne, tworzą tablice tematyczne, albumy 

prezentacje multimedialne, gromadzą filmy, zmieniane są gazetki klasowe, szkolne. 

Opiekunowie sal często sami uzupełniają potrzebne materiały, prezentacje, 

zakupują niezbędne pomoce, papier ksero. Nauczyciele opracowują karty pracy 

ucznia, testy, sprawdziany dostosowując je do potrzeb i możliwości uczniów, zgodnie 

ze wskazaniami PPP, pozyskują okazy naturalne, wraz z uczniami tworzą plakaty, 

umieszczają materiały metodyczne na stronie internetowej szkoły, dbają o estetykę 

swoich pracowni. 

 W większości sal lekcyjnych znajduje się zestaw interaktywny oraz laptop lub 

komputer z dostępem do sieci internetowej. Dzięki temu nauczyciele mają możliwość 

korzystania z technik multimedialnych. Na lekcjach stosują różne metody i formy 

pracy, aktywizując uczniów, uatrakcyjniają zajęcia, budząc aktywność uczniów, 

rozwijając ich zainteresowania, wiedzę, umiejętności, zdolności – są to ćwiczenia 

interaktywne, pokazy, prezentacje, wykorzystanie komputera, tablic interaktywnych, 

filmów, stymulacji. 

 Od września 2013 roku Nauczyciele korzystają z dziennika elektronicznego, 

usprawniającego pracę. W szkole obowiązuje tylko e – dziennik, dostępny rodzicom             

i uczniom. Na bieżąco wpisywane są wszystkie informacje dotyczące uczniów, pracy 

nauczycieli, działania szkoły, oceny, frekwencja, informacje dla rodziców, terminy 

sprawdzianów, wydarzenia, wycieczki. Administratorami e – dziennika są                        

p. M. Turalska, p. W. Nawrocki. 

 Nasi uczniowie inspirowani przez swych nauczycieli wzięli udział w konkursach, 

zawodach, przedsięwzięciach, projektach. 

Wzięliśmy udział wszystkich konkursach przedmiotowych MKO na etapie szkolnym               

– 9 konkursów. 

 Konkurs WOS – 11 osób 

 Konkurs Fizyczny – 9 osób 

 Konkurs Języka Angielskiego – 27 osób  

 Konkurs Historyczny – 15 osób 

 Konkurs Geograficzny – 8 osób 

 Konkurs Chemiczny – 8 osób 

 Konkurs Języka Polskiego – 16 osób 

 Konkurs Matematyczny – 13 osób 

 Konkurs Biologiczny – 16 osób 



Łącznie w etapie szkolnym wzięło udział 123 uczniów. Do II etapu 

(rejonowego) przeszło 11 osób: Konkurs Historyczny – 1 uczeń (M. Olszewski 2e)                   

– opiekun p. A. Makowska, Konkurs Chemiczny – 1 uczeń (J. Piątkowski 3a) – opiekun                     

p. M. Siennicki, Konkurs Polonistyczny – 3 osoby (A. Rutkowska 2b, A. Murawska 3c,  

W. Dołkowska 2e) – opiekunowie: p. R. Gębska, p. J. Fronczak – Cyl, Konkurs 

Matematyczny – 3 osoby (Ł. Cichy 3a, M. Zduńczyk 3a, K. Świerzyński 3b)                               

– opiekunowie p. M. Nowak, p. A. Ronowicz, Konkurs Biologiczny – 3 osoby                           

(J. Piątkowski 3a, L. Sulińska 3a, K. Świerzyńska 3b) – opiekun p. B. Watemborska. Do 

etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: M. Olszewski, J. Piątkowski. 

 Łącznie w I semestrze roku szkolnego 2016/17 uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w 31 różnych konkursach przedmiotowych, tematycznych, plastycznych, 

multimedialnych, wokalnych, fotograficznych indywidualnie i zespołowo za szczeblu 

szkolnym ( 6 konkursów), rejonowym/regionalnym (4 konkursów), powiatowym                   

(9 konkursów), ogólnopolskim (5 konkursów), wojewódzkim ( 6 konkursów), miejskim 

(1konkurs).  

 Dzięki pracy nauczycieli, opiekunów kół przedmiotowych i właściwemu 

motywowaniu uczniów do pracy, rozwijaniu zdolności, umiejętności, talentów, 

zainteresowań łącznie w ciągu I semestru w zmaganiach konkursowych wzięło udział 

około 612 (łącznie) uczniów, w tym 65 zostało wyróżnionych (zajęli czołowe miejsca, 

otrzymali wyróżnienia, przeszli do następnych etapów). 

 W I semestrze odbyło się wiele ciekawych imprez, realizowane były projekty, 

uchwały miejsce uroczystości szkolne, miejskie, międzyszkolne, odbyły się eliminacje 

do konkursów i finałowe zmagania. Braliśmy udział w uroczystościach miejskich, 

powiatowych. Do najciekawszych działań podjętych przez społeczną szkolną 

Gimnazjum należą: 

 Dzień Pierwszoklasisty, prezentacje: Prawa Dziecka, „Szkoła bez przemocy” 

 Rajd Integracyjny dla uczniów klas pierwszych 

 Jasełka Bożonarodzeniowe 

 Święto Niepodległości 11 Listopada, uroczystość szkolna – wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych (p. A. Kuncewicz, p. M. Trojanowska ), udział 11 DSH                  

i Samorządu Uczniowskiego w Miejskich obchodach Dnia Niepodległości 

 Festyn Maksymiliański – współorganizacja imprezy (p. M. Narodzonek,                    

p. A. Dumowska) 

 Udział uczniów w Dniu Wolontariatu (p. J. Marlęga, p. J. Chylińska) 

 Mikołajki Szkolne zorganizowane przez Samorząd Uczniowski 

 Współorganizacja Miejskiej Imprezy Eco – moda  

 Współorganizacja Miejskich Mikołajek 2016 w CKiSZ 

 Kiermaszu Taniej Książki (biblioteka szkolna) 

 Występy w czasie Finału wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

 Udział w XXVI Hufcowym Kolędowaniu 

 Występ w DPS w Szczutowie 

 Występ Szkolnego Zespołu Muzycznego podczas miejskiej debaty o sporcie 



 Udział w nagraniu piosenki świątecznej i teledysku. 

 Organizacja Spotkania „Świat zawodów” 

 Organizacja dyskotek szkolnych (wróżby Andrzejkowe, Zabawa 

Karnawałowa) 

 Udział uczniów w uroczystościach Dni Niepodległości – spektakl „Droga                      

do Niepodległości” (CKiSZ) 

W szkole realizowane były i są projekty edukacyjne i społecznościowe na poziomie 

szkolnym, ogólnopolskim. Korzystamy z propozycji: spektakl teatralny w CKiSZ, teatru 

edukacyjnego z Wrocławia, seansów filmowych, wystaw. 

 Udział uczniów w Międzynarodowej Kampanii Poszukiwania Asteroid                      

w ramach programu EU – MOU Pan – STARS (p. J. Urbański) 

 Udział w badawczej Kampanii Klimatycznej Programu Globe (p. J. Urbański ) 

 Udział w Ogólnopolskim Programie Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego 

„Ortograffiti” (p. R. Gębska, p. J. Fronczak – Cyl, p. M. Murawska,                                    

p. B. Kuskowska) 

 Realizacja programu profilaktycznego „Dziękuje, nie palę”(wychowawcy, 

świetlica, pedagog szkolny) 

 Udział w spektaklu profilaktycznym w CKiSZ „Działka” (pedagogizacja 

rodziców) 

 Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Lepsza szkoła”                         

(p. M. Nowak) 

 Udział w Ogólnopolskim Programie „Żyj smacznie i zdrowo” (p. A. Kopycińska) 

 Zbiórki zużytych baterii, korków, makulatury ( p. A. Kopycińska,                                 

p. E. Gąsiorowska, p. A. Szeluga, p. B. Kuskowska, wychowawcy) 

 Realizacja projektu „ B jak bezpieczny, N jak niechroniony” (koordynator                              

p. E. Gąsiorowska) 

 Realizacja zadań profilaktycznych: „Alkohol – nie daj się wciągnąć”,                         

„ Narkotyki, dopalacze – nie daj się wciągnąć”, „Złość pod lupą”, 

„Gimnastyka umysłu” 

 Realizacja zadań projektu „Baw się i ucz !”, „Świetlica szkolna przyjazna 

uczniom” 

 Realizacja projektu „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” 

 Realizacja ogólnopolskiego projektu dotyczącego programowania w języku 

„SKRATCH” 

 Realizacja zadań projektu : Trzymaj formę” 

 Udział w Akcji „Sprzątanie świata” 

 Realizacja zajęć z edukacji psychologicznej „Mój genialny mózg”, zajęcia 

umysłu, ćwiczenia antystresowe 

 Udział w warsztatach psychoedukacyjnych „Zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym młodzieży” 

 Realizacja zadań pedagogiczno – psychologicznych „Wyloguj się do życia”, 

„Stop cyberprzemocy” 

 Pedagogizacja rodziców – obejrzenie spektaklu „Działka” 



 Prowadzenie akcji „Wyprawka szkolna”, „Dzwonek na obiad” 

 Udział w Narodowym Czytaniu Henryka Sienkiewicza 

 Akcja charytatywna „Dla Wiktorii” (dyskoteka, sprzedaż ciast) 

 Udział w programie GWO „Lepsza szkoła” 

 Udział w projekcie – nauka programowania – szkoły Mistrzów Kodowania 

 Realizacja projektu „Trzymaj formę” 

 Realizacja zadań związanych z Tygodniem Patrona – Mikołajem Kopernikiem 

(konkurs Literacki „Od Kopernika do gwiazd”, konkurs wiedzy o Mikołaju 

Koperniku, konkurs na Gazetkę, Konkurs Multimedialny, Turniejada 

Kopernikańska) 

 Udział w warsztatach z Grafiki Komputerowej (LO) 

 Przygotowanie prezentacji „Dopalacze niszczą życie” (pedagogizacja 

rodziców) 

 Korzystanie z propozycji Teatru Edukacyjnego z Wrocławia, spektakle „Samotni 

w Tłumie”, „Kamienie na szaniec” 

 Uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi 

 Przeprowadzenie akcji prozdrowotnej – Tydzień zdrowia 

 Organizacja warsztatów „Pierwsza pomoc” (harcerze – ZSZ – 1) 

 Wystawy: ratusz „Sierpc na przestrzeni wieków” 

 Współpraca z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca (udział                    

w warsztatach) 

 Organizacja wywiadu „Pozytywne oddziaływanie sztuki na rozwój osobowości 

młodego człowieka” 

 Prowadzenie zajęć z zakresu Edukacji Globalnej 

 

Byliśmy organizatorami, współorganizatorami i uczestnikami wielu zmagań 

konkursowych. Nauczyciele przeprowadzili eliminacje szkolne (zgodnie                                 

z opracowanymi regulaminami), uczniowie brali udział w następujących etapach 

realizacji. 

 Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap szkolny, rejonowy, udział 

w etapie wojewódzkim (p. B. Watemborska) 

 I etap Konkursu Językowego „Ortograficzne i językowe łamigłówki dla mądrej 

główki” (p. M. Murawska) 

 Szkolny Konkurs Profilaktyczny o szkodliwości palenia „Dziękuję, nie palę”                  

(p. A. Kocięcka, p. B. Kuskowska, p. A. Dołasińska) 

 Konkurs „Ozdoba choinkowa” – organizowany przez CKiSZ 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od 

Cedyni do Orszy” (udział w etapie wojewódzkim) 

 IV Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych                      

z gimnazjów powiatu sierpeckiego „Mikołajkowe zmagania z matematyką” 

 Festiwal Piosenki Polskiej „W poszukiwaniu talentów” (p. A. Dołasińska) 

 Konkurs w ramach projektu „Eco – moda”  

 Szkolny Konkurs Historyczny „Stroik bożonarodzeniowy” (p. E. Gąsiorowska) 



 Ogólnopolska Stypendiada Polonistyczna – Konkurs Czytelniczy, Ortograficzny, 

Literacki (koordynator p. J. Fronczak – Cyl  

 Konkurs Języka Angielskiego MKO Junior 

 Międzygimnazjalny Konkurs Lingwistyczny MUL 

 Konkurs Językowy dla uczniów klas trzecich organizowany przez Liceum – 

Jagiellonka Płock 

 Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas drugich, trzecich 

gimnazjów z terenu powiatu sierpeckiego „Matematyka jest drzwiami                         

i kluczem do nauki” 

  I etap Szkolnego Konkursu o tematyce AIDS/HIV dla uczniów klas drugich 

 Wojewódzki Konkurs „Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem” 

 Konkurs Recytatorski „Poezja Karola Wojtyły i Jana Pawła II” (DPS Szczutowo) 

 Konkurs Recytatorski „W poezji jest źródło” (LO Sierpc) 

 Szkolny Konkurs wiedzy o teatrze w ramach projektu Teatru Szkoły 

 Konkurs na recenzję w ramach projektu „Teatr szkolny” 

 I etap Powiatowego Konkursu „Ortograficzne i językowe łamigłówki dla 

mądrej główki” 

 Konkurs Literacki „Młodzi Sierpeccy Twórcy Literatury” 

 Ogólnopolski Konkurs o II wojnie światowej – kampania wrześniowa 

 Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości 

 Konkurs Plastyczny „Jesienny pejzaż wsi” 

 Miejski Konkurs Plastyczny „Ozdoba choinkowa” 

 Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Leśne inspiracje” 

 Szkolny Konkurs Plastyczny „Stroik bożonarodzeniowy” 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Szopka betlejemska” 

 Szkolny Konkurs na Plakat promujący spektakl „Oskar” w ramach projektu 

„Teatr szkolny” 

 Udział w XX Konkursie Matematycznym Małachowiak 

 Udział w Powiatowym Konkursie Multimedialnym „Zagrożenia w sieci” 

 Współorganizacja Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych oraz 

Indywidualnych Rejonowych Biegów wraz z Powiatowym Szkolnym Związkiem 

Sportowym 

 Konkurs różańcowy 

 Konkurs roratni na najpiękniejszy lampion 

 V Powiatowy Konkurs Multimedialny „Zagrożenia w sieci” 

 Udział w konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” 

 Koordynacja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 

 Udział w konkursie „Chemik” 

 

Szczególną uwagę przywiązujemy do promocji szkoły w środowisku lokalnym                        

– miejskim, ale też powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 

 Udział w konkursach, zawodach, festiwalach 



 Organizacja i współorganizacja wielu konkursów, zawodów, eliminacji 

miejskich – Święto Niepodległości, Eco – moda, Miejskie Mikołajki, Biegi 

Przełajowe  

 Udział w projektach edukacyjnych, tematycznych, społecznościowych – 

Program Globe, Program Astronomiczny, B jak bezpieczny, N jak niechroniony, 

Teatr szkolny 

 Obecność w mediach lokalnych (artykuły, opracowania, sprawozdania, 

zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły, obecność mediów na 

uroczystościach szkolnych 

 Organizacja Dni Otwartych dla rodziców 

 Realizacja innowacji pedagogicznych, klasa sportowa 

 Działalność Koła Dziennikarskiego – artykuły, wywiady z osobami publicznymi, 

gazetki szkolne 

 Eksponowanie sukcesów uczniów – tablica rekordów szkoły, strona 

internetowa, Złota Księga Uczniów 

 Przygotowanie prezentacji szkoły 

 Zaproszenie władz miejskich, oświatowych, przedstawicieli różnych instytucji 

na uroczystości szkolne, konkursy 

 Umieszczenie na bieżąco informacji o działaniach podejmowanych przez 

gimnazjum 

 Obecność przedstawicieli szkoły – samorząd uczniowski, harcerze z 11 DSH, 

wolontariusze – na uroczystościach miejskich i powiatowych 

 Wystawienie spektaklu „Oskar” dla uczniów szkół podstawowych                                   

i ponadgimnazjalnych 

 Aktualizacja tablic rekordów szkoły w lekkiejatletyce  i pływaniu 

 Uwiecznienie publikacji artykułów, scenariuszy zajęć, konspektów, sprawozdań 

z imprez, konkursów na Kartach Edukacyjnych 

 Pedagogizacja rodziców na zebraniach, w Dniu Otwartym, sprzedaż ozdób 

świątecznych („Zagrożenie dopalaczami”, „Potrzeby psychiczne dziecka”, 

„Cyberprzemoc”, spektakl „Działka” 

 

Nauczyciele prowadzą wiele zajęć dodatkowych odpłatnie i nieodpłatnie. 

 Koła zainteresowań (matematyczne, biologiczne, historyczne, Koło 

Dziennikarskie, Recytatorskie, Teatralne, Astronomiczne, Informatyczne, Klub 

Europejski, Zespół Wokalny „Bez nazwy”, koło geograficzne, dekoratorskie, 

fizyczne, chemiczne, koło Młodego Chrześcijanina) 

 Zajęcia wyrównawcze – uzupełnienie, wyrównanie wiadomości i umiejętności 

ze wszystkich przedmiotów 

 Zajęcia pedagogiczno – psychologiczne, korekcyjno – kompensacyjne 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, zawodów, zajęcia sportowe 

 Zajęcia realizujące projekty edukacyjne i ich podsumowanie 

 Zajęcia indywidualne z uczniami słabszymi i zdolnymi, zajęcia 

socjoterapeutyczne 



 Działalność 11 DSH „Sami swoi” 

 Działalność organizacji: PCK, LOP 

 Działalność Szkolnych Wolontariatów „Anielskie serce” i „Szansy na życie”. 

 

Nauczyciele bardzo aktywnie brali udział w pracach Komisji Konkursów 

Przedmiotowych MKO na szczeblu szkolnym i rejonowym, w pracach zespołów 

nadzorujących próbny egzamin gimnazjalny. Sprawdzili testy egzaminacyjne                    

w ramach Komisji Wewnętrznych, pracowali w Komisjach Konkursowych na różnych 

szczeblach, sędziowali zawody. 

W roku szkolnym 2016/17 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne 

 Klasa 1a – innowacja matematyczna (p. M. Nowak) 

 Klasa 1b – innowacja z biologii ( p. B. Watemborska) 

 Klasa 1c – innowacja z matematyki i chemii (p. J. Chylińska, p. J. Marlęga) 

 Klasa 2a – innowacja z matematyki ( p. J. Chylińska) 

 Klasa 2b, 2c – innowacja z biologii ( p. B. Watemborska)  

 Klasa 2f – oddział sportowy ( p. W. Frydrychowicz) 

 Klasa 3a, 3c – innowacja z matematyki ( p. M. Nowak ) 

 Klasa 3b, 3c – innowacja z biologii ( p. B. Watemborska) 

 

W I semestrze zorganizowane były wycieczki tematyczne, dydaktyczne dla 

uczniów, wyjazdy integracyjne, wycieczki piesze i autokarowe. 

Odbyły się 17 wyjazdów, ogółem wzięło w nich udział 533 uczniów pod opieką 54 

nauczycieli. Były 3 wycieczki piesze, 3 rajdy, wycieczki autokarowe – 7 wyjazdów, 

wyjazdy integracyjne – 8, wycieczki dydaktyczne – 3. 

Szczutowo – 1, Skansen – Sierpc – 1, Antoniewo – Sierpc i okolice – 2, Warszawa – 

5, Toruń – 1, Płock – 1, 3 wyjazdy na konkursy (Szczutowo, Warszawa). 

W grudniu 2016 r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny ze wszystkich części, 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. Prawie wszyscy uczniowie klas 

trzecich przystąpili do egzaminu. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas 

zaangażowali się w przygotowanie, przeprowadzenie egzaminów. Testy 

egzaminacyjne sprawdzali: p. A. Makowska, p. R. Gębska, p. D. Cendrowska,                    

p. J. Fronczak –Cyl, p. A. Kuncewicz, p. M. Murawska, p. B. Watemborska,                        

p. A. Kopycińska, p. K. Wysocka, p. J. Urbański, p. E. Jóźwiak, p. M. Nowak,                          

p. J. Chylińska, p. J. Marlęga, p. G. Danik, p. A. Łaniewska, p. M. Bogucka,                           

p. A. Dumowska. 

W szkole aktywnie działają organizacje szkolne: LOP, PCK, Samorząd Uczniowski, 

11 DSH „Sami Swoi”, Grupy Wolontariackie „Anielskie Serce”, „Szansa na życie”. 

 



Zadania podjęte przez Samorząd Uczniowski: 

 Organizacja Dnia Chłopaka 

 Organizacja zabawy tanecznej z okazji „Andrzejek” 

 Sprzedaż ciast (fundusze przeznaczone na działalność charytatywną) 

 Współorganizacja akcji zbierania maskotek dla dzieci poszkodowanych                    

w wypadkach samochodowych 

 

Na uwagę zasługuje praca Szkolnego Wolontariatu grupy „Anielskie serce”, którą 

kierują p. J. Ciesielka, p. A. Kuncewicz. Przeprowadzono akcje; włączono się                     

w następujące działania: 

 Współorganizacja Festynu Maksymiliańskiego 

 Współorganizacja Miejskich Mikołajek 2016 

 Zorganizowanie sprzedaży ozdób świątecznych 

 Zorganizowanie zbiórki karmy oraz produktów dla zwierząt ze schroniska 

 

Szkoła podpisała porozumienie ze stworzeniem „Szansa na życie”, w ramach 

szkolnej grupy wolontariackie działa 28 wolontariuszy – uczniów naszego gimnazjum 

pod opieką p. J. Marlęgi, p. A. Kocięckiej, p. J. Chylińskiej. Wolontariusze włączyli się 

do akcji: 

 Zbiórka Żywności  

 Przekazanie artykułów spożywczych w postaci 6 paczek dla najbardziej 

potrzebujących uczniów naszej szkoły 

 Udział i pomoc w organizacji Dnia Wolontariatu, udział w V Dniu Wolontariatu 

w Tłuchowie 

 Cotygodniowe spotkania i zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi 

 Udział w imprezie miejskiej „Jazda na byle czym” 

 Udział w wyborach Miss i Mistera wolontariatu 

 Zbiórka nakrętek 

 Współorganizacja spotkania świątecznego dla osób niepełnosprawnych ze 

stowarzyszenia „Szansa na życie” 

 Udział w WOŚP 

 Pomoc uczniom w zadaniach domowych – Pogotowie Koleżeńskie 

W ramach Szkolnego Doradztwa Zawodowego koordynowanego przez                          

p. A. Kocięckiej przy wsparciu  p. A. Opolskiej i wychowawców klas zostały 

przeprowadzone: 

 Spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy 

 Udział uczniów w warsztatach prawnych, warsztatach dotyczących 

programowania w LO 

 Udział w Dniu Humanisty w LO 



Na podziękowanie i uwagę zasługują Harcerze z 11 DSH „Sami Swoi” 

prowadzonej przez p. K. Kordulasińską i p. M. Narodzonek. Harcerze angażują się               

we wszystkie przedsięwzięcia szkoły, pełnią służby porządkowej, pomagają przy 

organizacji uroczystości szkolnych i miejskich, reprezentują gimnazjum, włączają się  

w zadania Hufca ZHP Sierpc. 11 DSH zrealizowali wiele zadań i pomoc przy 

organizacji V Festynu Maksymiliańskiego (prowadzenie konkurencji sportowych), 

udział we mszy św. w intencji Ojczyzny, współorganizacja Rajdu Integracyjnego klas 

pierwszych, kwestowanie na rzecz fundacji „Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

udział w obchodach Święta Niepodległości, udział w Turniejadzie Mikołajkowej, 

przekazywanie instytucjom Betlejemskiego światła Pokoju, udział w XXVI Sierpeckim 

Hufcowym Kolędowaniu. 

 

Zrealizowano 5 projektów edukacyjnych (z pełną dokumentacją) przez                       

15 uczniów pod opiekę 5 nauczycieli: 

 Wychowanie fizyczne – 1 projekt (p. M. Siennicki) 

 Muzyka – 1 projekt (p. A. Dołasińska) 

 Język angielski – 1 projekt (p. M. Bogucka) 

 Historia – 1 projekt (p. A. Kuncewicz) 

 Matematyka – 1 projekt (p. M. Nowak) 

 

Zgodnie z planem szkoły i terminarzem oceniania odbyło się planowanych 

zebrań wychowawców z rodzicami wszystkich klas. 

Rodzice na bieżąco są informowani o działaniach szkoły, o regulaminach, 

zasadach oceniania, promowania uczniów, ocenach, osiągnięciach uczniów,                   

o ocenach z zachowania, uwagach, zagrożeniach. Wychowawcy bardzo angażują 

się w sprawy swych podopiecznych, poświęcając wiele czasu na rozwiązywanie 

problemów, kontakty indywidualne z rodzicami. Z chwilą wprowadzenia                            

e – dziennika informacje o uczniu docierają do rodziców szybko, mogą na bieżąco 

śledzić funkcjonowanie dziecka w szkole, odbierać i przekazywać informacje.  

W ramach realizacji zajęć, którymi objęci są uczniowie podlegający opiece 

pedagogiczno – psychologicznej odbywały się spotkania nauczycieli uczących                  

w danych klasach, aby przeanalizować opinie PPP, omówić postępy uczniów, ich 

funkcjonowanie w szkole. 

Nauczyciele wzięli udział w wielu szkoleniach, warsztatach, podjęli dalsze 

kształcenie – studia podyplomowe ( 3 nauczycieli) biernie  Cała Kadra 

Pedagogiczna skorzystała z 3 szkoleń: Procedury egzaminu gimnazjalnego, 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Zarządzanie stresem, 14 nauczycieli skorzystało              

z 14 różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego. 



W I semestrze wielu uczniów reprezentowało naszą szkołę w zawodach 

sportowych. Łącznie w 21 zawodach wzięło udział 621 uczniów (221 dziewcząt, 400 

chłopców), w tym 170 uplasowało się na czołowych miejscach indywidualnie bądź 

zespołowo, odniesiono 65 zwycięstw. 

W organizację zwodów, przygotowania uczniów, organizację wyjazdów na 

zawody i opiekę nad reprezentantami szkoły, zaangażowani byli wszyscy 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

W związku z ograniczonymi możliwościami sali gimnastycznej w porozumieniu ze 

wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego ustalony został harmonogram 

korzystania z Sali gimnastycznej, hali sportowej przy SP 2, basenu. W porozumieniu                

z nauczycielami SP 2 dostosowano też zajęcia popołudniowe w celu realizacji 

sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

Najbardziej spektakularne zawody to: 

- Memoriał Lekkoatletyczny w Goleszynie 

- Bieg Pamięci Narodowej 

- Bieg Niepodległości 

- Powiatowe, Rejonowe, Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe  

- Powiatowa Gimnazjada w Koszykówkę Dziewcząt, Chłopców 

- Rejonowe Biegi Przełajowe w Sierpcu 

- Powiatowa Gimnazjada w Piłkę Nożną Halową Dziewcząt i chłopców 

- Powiatowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 

Zostały zorganizowane Mistrzostwa Szkoły 

- Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych 

- Mistrzostwa Szkoły w Wyciskaniu Sztangi 

- Turniej klas I i II w Piłkę Nożną (drużyny mieszane) 

- Mistrzostwa klas pierwszych w tenisie stołowym 

- Mistrzostwa Szkoły klas pierwszych w piłkę nożną chłopców 

- Mistrzostwa szkoły klas I w koszykówkę dziewcząt 

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za pracę, zaangażowanie   w działania 

podnoszące jakość pracy szkoły i efektywność procesu nauczania i wychowania. 

             



Sprawozdanie sporządzono na podstawie: 

 - Sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno – wychowawczej; 

     -   Sprawozdań zespołów przedmiotowych; 

     -   Sprawozdań z pracy organizacji szkolnych (LOP, PCK, Samorządu       

Uczniowskiego, 11 DSH „Sami Swoi”); 

    - Sprawozdań z pracy pedagoga, psychologa szkolnego, realizacji programu 

wychowawczego i profilaktycznego; 

   -  Wykazu udziału nauczycieli w doskonaleniu zawodowym; 

-        Wykazu udziału uczniów w konkursach MKO; 

-        Sprawozdania z realizacji zadań profilaktycznych; 

-        Sprawozdań z realizacji innowacji pedagogicznych; 

-        Wykazu udziału uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych; 

-        Wykazu udziału uczniów w zawodach sportowych; 

-        Realizacji projektów edukacyjnych; 

-        Wykazu wycieczek i wyjazdów; 

-        Sprawozdań z pracy biblioteki szkolnej, świetlicy; 

-        Sprawozdań z pracy szkolnych wolontariatów; 

-        Sprawozdań doradcy zawodowego; 

-        Dzienników zajęć dodatkowych. 

  

  

 

 

 

 

 

 


