OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ROK SZKOLNY 2012/2013
Lp.

NAZWA KONKURSU
CEL KONKURSU
OPIEKUN

RODZAJ
KONKURSU

ORGANIZATOR
KONKURSU

TERMIN
KONKURSU

LAUREACI
I NAGRODY

I SEMESTR 2012/2013
1.

eliminacje gminne Ochotnicza Straż Pożarna w wrzesień 2012
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Pożarniczej
Mieroszynie
cel konkursu:
- popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek
pożaru, wiedzy na temat techniki
pożarniczej.

2.

Konkurs plastyczny: „Wspólnie
dbamy o Bałtyk”
cel konkursu:
- rozwijanie wrażliwości
ekologicznej i artystycznej,
- przybliżenie zagadnień
dotyczących prawidłowej
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wewnątrzszkolny

mgr Zbigniew Stefanowicz

Zaświadczenia dla uczniów:
Krzysztofa Dettlaffa,
Piotra Labudda,
Rafała Klebba,
Pauliny Miotk,
Anety Krukowskiej,
Magdaleny Jeka.

wrzesień 2012 I miejsce – Julia Fikus (klasa III)

gospodarki odpadami,
- zwrócenie uwagi uczniów
na problem zanieczyszczeń wód
Bałtyku, ochronę jego
bioróżnorodności,
- rozwijanie fantazji i wyobraźni
oraz talentów plastycznych.
3.

eliminacje gminne Szkolny Związek Sportowy w wrzesień 2012
Turniej Orlika o Puchar Premiera
Donalda Tuska
Gdańsku pod patronatem
cel konkursu:
Ministra Sportu i Turystyki
- promowanie wśród dzieci
sportowej aktywności i zasad fair
play,
- aktywizacja lokalnych
społeczności oraz zachęta do
wspólnego organizowania
różnych działań sportowych na
obiektach wybudowanych w
ramach programu " Moje Boisko Orlik 2012".

uczniowie z klas IV – VI otrzymali
nagrody,
ufundowane
przez
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
na Rzecz Zdrowia „odNOWA”,
przepiękne
breloczki
z
pamiątkowym
grawerem
z turnieju.
III miejsce w kategorii chłopcy
młodsi
III miejsce w kategorii dziewczęta
młodsze
II miejsce w kategorii dziewczęta
starsze

opiekun: mgr Dawid Pomorski
4.
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powiatowe
Zawody pływackie szkół
podstawowych z okazji 60 – lecia
OPO CETNIEWO
cel konkursu:
- promocja zdrowego stylu życia,
- popularyzacja pływania jako
czynnej formy uprawiania
rekreacji sportowej i spędzania
czasu wolnego,
- umożliwienie sprawdzenia
swoich umiejętności pływackich
w rywalizacji sportowej,

OPO Cetniewo

wrzesień 2012 I miejsce – Julia Fikus (klasa III)
w kategorii dziewcząt klas III

- wyłonienie talentów pływackich
wśród dzieci.
5.

ogólnopolski
Kampania TAPORI
„Aby się dobrze uczyć
potrzebujemy…”
cel konkursu:
- umiejętność wyrażania
własnego zdania różnymi
technikami plastycznymi,
- upowszechnianie myśli Janusza
Korczaka.

pod patronatem Rzecznika październik/
Praw Dziecka i przy
grudzień 2012
wsparciu Ministerstwa
Edukacji Narodowej, w
ramach programu "Żyjmy z
Pasją"

dyplom za udział, opublikowanie
szkolnych działań w Wielkiej
Księdze Nauki przedstawionej
Rzecznikowi Praw Dziecka

mgr Bożena Grabowska
mgr Katarzyna Pych
we współpracy z
wychowawcami klas

październik
2012

I miejsce: klasa VI

mgr Joanna Ceynowa

październik
2012

I miejsce - Julia Fikus (klasa III)

opiekun: mgr Bożena
Grabowska,
mgr Katarzyna Pych
6.

Konkurs plastyczny: „Aby się
dobrze uczyć potrzebujemy…”
cel konkursu:
- rozwój wrażliwości plastycznej
i artystycznej dzieci.

7.

Konkurs plastyczny: „Jan Paweł II wewnątrzszkolny
– papież rodzinny”
cel konkursu:
- oddanie hołdu Janowi Pawłowi
II
i przybliżenie
jego postaci,
- przypomnienie podstawowych
wartości, które głosił Jan Paweł
II,
- pobudzenie aktywności
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wewnątrzszkolny

twórczej uczniów.
8.

Konkurs plastyczny: „Nasza
szkolna biblioteka”
cel konkursu:
- stworzenie możliwości
prezentacji prac młodzieży
uzdolnionej plastycznie,
- zachęcanie uczniów
do czytelnictwa.

wewnątrzszkolny

mgr Danuta Zasadowska

listopad 2012

I miejsce – K.Wierzbicka (klasa II)

9.

Konkurs plastyczny: „Postać
bajkowa”
cel konkursu:
- wzbudzenie w uczestnikach
kreatywności w opisaniu swojej
ulubionej bajkowej postaci
lub w wykonaniu pracy
plastycznej oraz propagowanie
bajek i baśni

wewnątrzszkolny

mgr Danuta Zasadowska

listopad 2012

I miejsce – Oliwia Miotk (klasa III)

10. Minikonkurs frazeologiczny:
wewnątrzszkolny
„Kręcić Nosem”
cel konkursu:
- uczeń poznaje związki
frazeologiczne, wyjaśnia ich
przenośne znaczenie, kierując się
kontekstem, w jakim zostały
użyte, uczy się korzystać ze
Słownika frazeologicznego,
buduje zdania, wplatając w nie
podane związki frazeologiczne;

mgr Danuta Zasadowska

listopad 2012

I miejsce – Magdalena Jeka (klasa
V)

11. Turniej o mistrzostwo szkoły
wewnątrzszkolny
podstawowej w tenisie stołowym
cel konkursu:
- popularyzacja tenisa stołowego,

mgr Dawid Pomorski

listopad 2012

puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe dla zwycięzców:
I miejsce – Dominika Jedtke
i Mateusz Krukowski
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- podnoszenie sprawności
fizycznej,
- rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży poprzez sport.
12. Konkurs biblijno - plastyczny:
wewnątrzszkolny
„Ewangelia wg św. Marka dla klas
„0” – III”
cel konkursu:
- ukazanie Pisma Świętego jako
źródła wiary i zachęta do jego
indywidualnej lektury,
- rozwijanie kreatywnego
myślenia, wrażliwości estetycznej
oraz talentów plastycznych,
- aktywizacja miłośników sztuk
pięknych poprzez prezentowanie
i honorowanie ich dokonań.

mgr Joanna Ceynowa

13. Konkurs na „Najpiękniej
wewnątrzszkolny
udekorowana klasę z okazji świąt
Bożego Narodzenia”

Samorząd Uczniowski pod
grudzień 2012 I miejsce – klasa II (w kategorii klas
opieką mgr Joanny Motuckiej
młodszych)

listopad/
styczeń 2012

I miejsce – klasa VI (w kategorii
klas starszych)

cel konkursu: rozwijanie wyobraźni
twórczej i pomysłowości, integracja
zespołu klasowego.
14. Wielki Konkurs Ekologiczny
dla przedszkoli - Buliba 2012
cel konkursu:
- propagowanie idei ochrony
środowiska,
- podnoszenie świadomości
ekologicznej,
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I miejsce – W. Oberzig

ogólnopolski

Firma „Buliba” –
www.buliba.pl

październik/
listopad 2012

Prace Alicji Koziróg, Julii Oppor,
Magdaleny Jeszke zostały
opublikowane na stronie
http://www.buliba.pl/konkursy/wielkikonkurs-ekologiczny-2012.

- rozwijanie wyobraźni twórczej
i pomysłowości.
opiekun: mgr Izabela Borkowska
15. Gminny Konkurs: „Poznajemy
naszą Małą Ojczyznę”
cel konkursu:
- rozbudzenie zainteresowań
problematyką swojej Małej
Ojczyzny, miejscowości,
zamieszkania,
- budzenie postaw szacunku
wobec dziedzictwa kultury
lokalnej wśród młodego
pokolenia,
- poszukiwanie walorów
kulturowych społeczności
lokalnych dawnych lat.

gminny

Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki w Gminie Puck

grudzień 2012 wyróżnienie

16. Konkurs „Kolęd i Pastorałek”
cel konkursu:
- upowszechnianie kolęd
i pastorałek,
- kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych,
- rozwijanie talentów.

wewnątrzszkolny

mgr Joanna Ceynowa

styczeń 2013

17. Konkurs na największą kwotę
pieniędzy uzyskanych w ramach
akcji: „GÓRA GROSZA”
cel konkursu:

wewnątrzszkolny

opiekun: mgr Zbigniew
Stefanowicz
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I miejsce – Gabriela Niewiadomska
(klasa I) – kategoria sollo
I miejsce – J.Fikus, J.Zielke,
N.Miotk, H.Jarmulewska
(uczennice klasy III) – kategoria
duet

mgr Joanna Ceynowa
mgr Izabela Borkowska

grudzień/
styczeń 2013

I miejsce – klasa IV – 8,07 /1os

uświadomienie
uczniom,
że oddając chociażby jeden
grosz, można zrealizować wielkie
przedsięwzięcia na rzecz dzieci
w trudnej sytuacji życiowej.
18. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego ogólnopolski
(etap szkolny)
Kardynała Augusta Hlonda dla
uczniów szkół podstawowych
(„Ewangelia wg św. Marka”)
cel konkursu:
- ukazanie Pisma Świętego jako
źródła wiary i zachęta do jego
indywidualnej lektury,
- wspomaganie uczniów
w praktycznym wykorzystaniu
zdobytej wiedzy,
- promowanie osiągnięć uczniów
i katechetów.

Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji
Gdańskiej Współorganizator
– Fundacja „SŁOWO”

styczeń 2013

I miejsce – Piotr Labudda (klasa
IV)

mgr Dawid Pomorski

styczeń 2013

W kategorii dziewcząt:
I miejsce – Julia Fikus (klasa III)

opiekun: mgr Joanna Ceynowa
19. Turniej sprawności
wszechstronnej – konkurs na
supersportsmena
i supersportsmenkę

wewnątrzszkolny

W kategorii chłopców:
I miejsce – Krzysztof Dettlaff
(klasa VI)

cel konkursu:
- podnoszenie sprawności
fizycznej,
- rozwijanie zainteresowań dzieci
i młodzieży poprzez sport.
20. Pływackie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej
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powiatowe

CKPiS Władysławowo

luty 2013

II miejsce – Julia Fikus (w kategorii
dziewcząt klas III)

cel konkursu:
- popularyzacja sportu
pływackiego wśród dzieci i
młodzieży,
- propagowanie pływania jako
dyscypliny wpływającej
na wszechstronny rozwój
zdolności ruchowych dzieci i
młodzieży,
- propagowanie zdrowego stylu
życia,
- zapoznanie najmłodszych
adeptów sportu pływackiego
z atmosferą zawodów
pływackich.

II SEMESTR 2012/2013
21. Konkurs plastyczny:
wewnątrzszkolny
„Najładniejszy plakat walentynkowy”
cel konkursu:
- rozwój wrażliwości plastycznej
i artystycznej dzieci

mgr Joanna Ceynowa

luty 2013

I miejsce: klasa I

22. Konkurs literacki: „Baśnie o
tematyce morskiej”
cel konkursu:

wewnątrzszkolny

mgr Bożena Grabowska

marzec 2013

I miejsce: Michał Konkol (klasa V)

23. Szkolny Konkurs Recytatorski
cele konkursu:
- poznanie twórczości polskich
poetów,
- rozwijanie zdolności
recytatorskich uczniów,

wewnątrzszkolny

mgr Joanna Motucka,
mgr Mirosława Licau
mgr Bożena Grabowska

marzec 2013

I miejsce: Michał Konkol (w
kategorii klas IV – VI)
I miejsce: Julia Fikus (w kategorii
klas „0” – III)
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- rozwijanie zainteresowań poezją
dla dzieci.
24. Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

gminny

Komenda Powiatowa
Policji w Pucku
(sekcja ruchu drogowego)
Wójt Gminy Puck

gminny

Ośrodek Sportu i Turystyki w marzec 2013
Gminie Puck

wewnątrzszkolny

mgr Maja Muza - Kwarta

cele konkursu:
poznanie zasad bezpieczeństwa
na drogach, przepisów ruchu
drogowego

marzec 2013

4 miejsce wśród szkół w Gminie
Puck

opiekun:
mgr Maja Muza – Kwarta,
mgr Dawid Pomorski
25. Gminny Konkurs Recytatorski
cel konkursu:
- popularyzacja twórczości
polskich poetów,
- rozwijanie uzdolnień twórczych
i doskonalenie umiejętności
recytatorskich,
- poszukiwanie nowatorskich
interpretacji znanych utworów
literacko – poetyckich,
- rozbudzanie wrażliwości na
piękno poezji polskiej oraz
upowszechnianie kultury żywego
słowa wśród dzieci.
opiekun: mgr Bożena Grabowska
26. Szkolny Konkurs Piosenki
cel konkursu:
- możliwość wypromowania
swoich umiejętności i talentu,
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wyróżnienie – Gabriela
Niewiadomska (klasa I)

kwiecień 2013 I miejsce: Oliwia Stromska (klasa
II)

- szansa na udział w dużym
przedsięwzięciu muzycznym
- popularyzacja śpiewu
27. Konkurs plastyczny dla klas I - III
wewnątrzszkolny
„Aby zdrowym być”
cel konkursu:
- stworzenie możliwości
prezentacji prac młodzieży
uzdolnionej manualnie,
- uświadomienie zagrożeń
wynikających z zaniedbań
higienicznych, niewłaściwego
odżywiania się, długotrwałego
przebywania w hałasie,
braku wypoczynku,

wychowawcy klas I - III

kwiecień 2013 I miejsce: Oliwia Miotk (klasa III)

wychowawcy klas IV - VI

I miejsce: Magdalena Jeka
kwiecień 2013 (klasa V)

- propagowanie zdrowego stylu
życia,
- zachęcanie do aktywności
fizycznej oraz częstych
kontaktów
z przyrodą.
28. Szkolna Olimpiada Wiedzy o
Zdrowiu
cel konkursu:
- propagowanie zdrowego stylu
życia
29. Turniej sprawnościowySPARTAKIADA dla klas „0” – III:
„Rośnij zdrowo na sportowo”
cel konkursu:
promocja zdrowego stylu życia
poprzez propagowanie sportu,
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wewnątrzszkolny

wewnątrzszkolny

maj 2013
mgr Mirosława Licau
mgr Joanna Motucka

Złoty medal – Patryk Żaczek
(w kategorii klas „0” – I)
Złoty medal – Kamil Szymański
(w kategorii klas II – III)

konfrontację własnych
umiejętności z umiejętnościami
rówieśników, współzawodnictwo
z zachowaniem zasady fair play;

30. Gminny Przegląd Muzyki
Szkolnej – Żelistrzewo 2013

gminny

Ośrodek Sportu i Turystyki maj 2013
w Gminie Puck

cel konkursu:
motywowanie uczniów do
rozwijania własnych
zainteresowań artystycznych
oraz podejmowania nowych
wyzwań

III miejsce – Oliwia Stromska
(klasa II)
wyróżnienie – Wiktoria Witkowska
(klasa I)

opiekunowie:
mgr Maja Muza – Kwarta,
mgr Joanna Motucka
31. Konkurs czytelniczy:
wewnątrzszkolny
„Zostań mistrzem pięknego
czytania”
(dla uczniów klas III – IV i V-VI)
cel konkursu:
-propagowanie
kultury
czytelniczej,
podnoszenie
poziomu czytelnictwa, wyrabianie
nawyku
czytania
oraz
popularyzacja
literatury
Janusza Korczaka

mgr Danuta Zawadowska
mgr Bożena Grabowska

32. Konkurs plastyczny dla klas I-III
szkół podstawowych Powiatu
Puckiego „Bezpiecznie rowerem
przez Europę”

Stowarzyszenie Miast
czerwiec 2013 I miejsce: Jędrzej Licau (klasa I)
Partnerskich ”Przyjaciele”,
wyróżnienie: Oliwia Miotk (klasa
Komenda Powiatowa
III)
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powiatowy

maj 2013

I miejsce: Michał Konkol
(w kategorii klas V – VI)
I miejsce: Julia Fikus (w kategorii
klas III - IV)

cel konkursu:
- propagowanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego oraz
bezpiecznej jazdy na rowerze

Policji w Pucku, przy
współpracy Starostwa
Powiatowego w Pucku
oraz Szkoły Podstawowej
im. M. Zaruskiego w Pucku

opiekunowie: wychowawcy
klas I - III
33. Konkurs MELTING POT (z języka
angielskiego)

międzyszkolny

Stowarzyszenie In gremio

maj 2013

wyróżnienie – Julia Fikus z klasy III
(ok. 73 %)

powiatowe

LKS Puck

maj 2013

Martyna Bizewska – V miejsce
w rzucie piłeczką palantową
Kamil Heft – V miejsce w biegu
na 60 m

wojewódzki

Pomorski Związek
Biathlonu

kwiecień 2013 VII miejsce – Julia Fikus (klasa III)

cel konkursu:
zainteresowanie dzieci klas
nauczania zintegrowanego nauką
języka angielskiego, a także
rozwijaniem swoich umiejętności
i wiedzy
opiekun: mgr Michał Myślisz
34. Powiatowe zawody
lekkoatletyczne klas IV
cel konkursu:

opiekun: mgr Dawid Pomorski

35. Biathlon
cel konkursu:
- propagowanie aktywnego stylu
życia
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36.

kwiecień 2013 VII miejsce – Julia Fikus (klasa III)

wojewódzki

MOSIR Rumia

gminny

Ośrodek Sportu i Turystyki w czerwiec 2013 wyróżnienie – Oliwia Miotk
Gminie Puck
(klasa III)

III Young Digital Planet Aquathlon
– zawody sportowe
cel konkursu:
- propagowanie aktywnego stylu
życia

37. Konkurs Wystawienniczy Szkół
Gminy Puck – plastyczny
cel konkursu:

- rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez sztuki
plastyczne
38. Konkurs przyrodniczo – plastyczny: powiatowy
„Jest takie miejsce”
cel konkursu:
- kształtowanie postaw
proekologicznych

1. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w:
14 konkursach ogólnopolskich,
2 konkursach wojewódzkich,
7 konkursach powiatowych,
10 konkursach gminnych,
22 konkursach wewnątrzszkolnych,
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Błękitna Szkoła
Władysławowo

czerwiec 2013
wyróżnienie dla uczennicy klasy I

1 konkursie międzyszkolnym.
2. OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY Z OPERONEM:
Porównanie wyników w obrębie poszczególnych standardów nauczania w odniesieniu do średniego wyniku:
Obszary wymagań
Test z języka polskiego

Szkoła
79,09

Województwo
74,87

Polska
75,24

Czytanie
Pisanie
Elementy wiedzy o języku
Test z matematyki
Liczenie i sprawność rachunkowa
Umiejętności praktyczne
Rozwiązywanie zadań tekstowych

71,43
85,71
80,30
68,64
61,82
92,42
56,57

77,28
74,88
72,05
70,95
68,12
83,90
63,89

77,46
75,64
72,17
70,98
68,08
83,76
64,07

Porównując wyniki uczniów naszej szkoły z wynikami województwa i Polski wypadliśmy bardzo dobrze z języka polskiego.
Test z języka polskiego, wynik 79,09 - wyższy niż wynik województwa (74,87) i wynik Polski (75,34).

3. Praca z uczniami zdolnymi w oddziałach przedszkolnych; efekty: bardzo wysoki poziom gotowości szkolnej osiągnęło 16 dzieci /na 23,
poziom przeciętny: 6 dzieci /23 i poziom niski: 1 dziecko, które uzyskało 32 pkt. /108. Wyniki diagnozy są bardzo zadowalające.

4. Wzrosło zainteresowanie uczniów czytelnictwem poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, naukę czytania ze zrozumieniem (na
dodatkowych zajęciach z języka polskiego); wzrosła ilość wypożyczanych lektur, uczniowie udoskonalili swoją technikę szybkiego czytania;
efekty: bardzo dobre wyniki ze standardu: „czytanie” na sprawdzianie szóstoklasisty (6,82/7,47 – w województwie).
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5. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez działalność w Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w zespole regionalnym
„BURSZTYNKI” działającym w OKISP w Mieroszynie; efekty: promocja szkoły w środowisku lokalnym.

6. WYNIKI KLASYFIKACJI:

WYNIKI KLASYFIKACJI:
OCENY:

2009/2010

2010/2011

2011/2012

CELUJĄCYCH

12,1 %

17,5 %

16,66 %

12,97 %

BARDZO DOBRYCH

24,2 %

26,5 %

25,81%

36,60 %

DOBRYCH

28,8 %

25,2 %

21,24 %

23,63 %

DOSTATECZNYCH

22,1 %

21,8 %

25,49%

20,75 %

DOPUSZCZAJĄCYCH

11,5 %

8,9 %

10,78%

6,05 %

NIEDOSTATECZNYCH

1,2 %

0%

0%

2012/2013

Zwiększyła się liczba ocen bardzo dobrych i dobrych, a zmalała liczba ocen dopuszczających, co wskazuje na
poprawę wyników nauczania, w porównaniu z latami ubiegłymi.
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Średnia ocen w klasach IV – VI:

ŚREDNIA OCEN:

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

KLASA IV

_______________________ 4,09

4,19

4,38

KLASA V

3,95

4,23

3,91

4,07

KLASA VI

4,0

4,34

4,15

4,34

ŚREDNIA SZKOŁY:

3,99

4,22

4,08

4,26

Widać wyraźną tendencję wzrostową. Poprawiają się średnie ocen we wszystkich klasach.
Średnia szkoły wzrosła o 0,18 w porównaniu z rokiem ubiegłym i jest to najlepszy wynik uzyskany w ciągu 4 lat.
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WYNIKI ZACHOWANIA UCZNIÓW:

OCENY

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2012/2013

wzorowe

12

38, 7 %

10

35,7 %

10

31,2 %

bardzo dobre

9

29 %

7

25 %

11

34,4 %

dobre

6

19,3%

10

35,7 %

11

34.4 %

poprawne

4

12,9%

1

3,57 %

0

0

nieodpowiednie 0

0%

0

0%

0

0

naganne

0%

0

0%

0

0

0

Poprawiły się wyniki zachowania uczniów. Widać wyraźny wzrost ocen bardzo dobrych i brak ocen poprawnych.

17

FREKWENCJA:
KLASA

FREKWENCJA:
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

KLASA I

86,3 %

88 %

95,5%

94,3%

KLASA II

90,3 %

88,6 %

87%

95%

KLASA III

92,4 %

91 %

96,4%

93,2%

KLASA IV

93 %

93,70 %

94,3 %

93,2%

KLASA V

91,4 %

89.9 %

95,2%

95%

KLASA VI

94, 1 %

90,08 %

95,43%

95,5%

FREKW.SZK.

91,25 %

90,21 %

93,97%

94,4%

Jest to najwyższa frekwencja zanotowana od czterech lat.
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