Sprawozdanie z Działalności Szkoły Podstawowej
w Zawidzu Kościelnym w roku Szkolnym 2016-2017
1. Koła zainteresowań (dodatkowe zajęcia)
- SKS - 30 uczniów
- zespół ludowy - 20 uczniów
- zespól instrumentalny – 10 uczniów
- zajęcia w ramach realizowanych projektów
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Nazwa imprezy (osiągnięcia)

Konkurs plastyczny -„Szopka
Betlejemska. Dzieło Sztuki z Surowców
Naturalnych i Sztucznych
Powiatowy Turniej Mini Piłki Koszykowej
w Sierpcu
Powiatowy Turniej Mini Piłki Koszykowej
w Sierpcu
Powiatowy Turniej Mini Piłki Ręcznej
Dziewcząt w Borkowie Kościelnym
Gminny Konkurs Skoku Wzwyż
Dziewcząt i chłopców
XXXIX konkurs Recytatorski „Być
człowiekiem”
Rejonowy Turniej Mini Piłki Ręcznej w
Płocku
III miejsce w XIX edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci i
młodzieży pod hasłem: "25 lat PSP Profesjonalni , Sprawni, Pomocni".
IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej

Organizator
(data)
Muzeum Wsi
Mazowieckiej w
Sierpcu
9.10.2016r.
SZS
30.11.2016r.
SZS
10 marca 2017
SZS
20 marca 2017
SP w Zawidzu
31 marca 2017.
CKiSZ w Sierpcu
20 kwietnia 2017r.
SZS
26 kwietnia 2017
Starostwo Sierpc
28 kwietnia 2017r.

Dyscyplina- przedmiot
(imię i nazwisko ucznia)

I miejsce Zuzanna Budka

III miejsce chłopców
II miejsce dziewcząt
I miejsce dziewcząt
II miejsce Kinga Siecińska
III miejsce Marcin Cieszkowski

Wyróżnienie Agata Wernik
III miejsce dziewcząt
III miejsce
Martyna Bońkowska

SP w Osieku
I-Karolina Głodowska
25 maja 2017r.
III-Natalia Piłat
Ambasada Słowacji w
Ogólnopolski Konkurs na Prezentację
10
Warszawie
III miejsce Zuzanna Budka
Multimedialna „Poznajemy Słowację”
20 czerwca 2017
2. Organizacja imprez, turniejów sportowych , konkursów organizowanych przez szkołę i
klub sportowy UKS „ORZEŁ”
• gminny turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• gminny turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
• gminny konkurs skoku wzwyż
• szkolny turniej warcabowy
• dwa rajdy rowerowe „Rowerem po Gminie Zawidz”
3. Organizacja akcji i imprez szkolnych
• Pasowanie na ucznia
• spotkanie z policją- „bezpieczeństwo w drodze do szkoły”
• Dzień Edukacji Narodowej
• zbiórka zużytych baterii
• „ Nocne Andrzejki”, „Mikołajki” „Dzień Kobiet” .Dzień Matki”
• Akcja „Szklanka mleka dla każdego ucznia”
• Akcja „Owoce w szkole” dla klas I-III
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•

udział uczniów w tzw. „Zielonych szkołach”, wycieczkach turystycznokrajoznawczych, biwakach
• Udział uczniów w obozie językowym EUROWEK w Międzygórzu
• Udział uczniów w zajęciach dodatkowych w ramach projektu organizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu „ Sierpecka Ponadgminna Świetlica
Środowiskowa SPŚŚ”
• Udział w akcji zbierania maskotek dla uczniów poszkodowanych w wypadkach „TWÓJ
MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM” (31 STYCZEŃ 2017r.)
• Udział uczniów w XI edycji HANDBALL MINI LIGA organizowanej przez SKS Wisła
Płock
5. Inne ważne wydarzenia z życia szkoły
• Udział uczniów w zajęciach dodatkowych w ramach projektu organizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu „ Sierpecka Ponadgminna Świetlica
Środowiskowa SPŚŚ”
• Projekt Szkolny Klub Sportowy SKS (organizator Ministerstwo Sportu i Turystyki)
• Projekt ZPR w Polsce „Gramy w ręczną”
• Udział Uczniów w Pikniku Integracyjnym w Goślicach (23 maja 2017)
• Występy uczniów w dożynkach gminnych 2016
_____________________________________________________
INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA GMINNEGO
1. Remonty i drobne naprawy bazy szkolnej:
• remont sali gimnastycznej i łącznika włącznie z lakierowaniem parkietu
• przygotowanie dwóch sal dla punktów przedszkolnych ( na terenie zss w Zawidzu)
• przygotowanie sali lekcyjnej dla klasy VII na parterze sala 26
• drobne naprawy podłogi w holu szkoły
• przygotowanie sali i łazienki dla punktu przedszkolnego
• wymiana baterii i drobne naprawy w toaletach ( zakup dozowników mydła, suszarek
do rąk
• naprawa ławek szkolnych i krzeseł otrzymanych od gimnazjum na wyposażenie
klasopracowni dla klasy VII
• naprawa i rozbudowa sieci komputerowej LAN na terenie szkoły umożliwiającej
nauczycielom dostęp do e-dziennika w każdej klasopracowni
• modernizacja pracowni komputerowej ( zakup poleasingowych komputerów z
licencjonowanym oprogramowaniem) umożliwiającej prowadzenie zajęć dla uczniów
w ramach nowej podstawy programowej (nauczanie programowania)
• umeblowanie sekretariatu szkoły i stołówki
• wyposażenie w komputery i inne pomoce dydaktyczne gabinetów pedagoga,
psychologa i logopedy
2. Zakup pomocy dydaktycznych, umeblowania, książek, sprzętu
sportowego:
• otrzymanie sprzętu sportowego w ramach realizacji projektów sportowych
(SKS MSiT, „Gramy w Ręczną”)
• zakup kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego
• zakup tablic korkowych na gazetki szkolne
• zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych zgłaszanych przez nauczycieli

