
Sprawozdanie dyrektora  Szkoły Podstawowej w Wężyskach 
na zakończenie roku szkolnego 2019/2020  

 
1. Liczba dzieci/uczniów i oddziałów (stan na dzień 30 września 2019 r.). 

 
Szkoła 

 w tym: 
 razem I II III IV V VI VII VIII 
liczba oddziałów 9 1 1 1 1 1 2 1 1 
liczba uczniów 135 12 19 12 12 19 26 17 18 

 
liczba 
dzieci 

rocznik 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

135 0 0 12 23 26 19 12 12 19 12 0 
 
Przedszkole (oddział przedszkolny, punkt przedszkolny), Żłobek, Klub Dziecięcy 
 

liczba 
oddziałów 

liczba 
dzieci 

rocznik 
2014 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 48 17 14 - 14 2 1 - - 
 

2. Liczba nauczycieli, pracowników administracji oraz obsługi (stan na dzień 30 września 2019 r.). 
 

liczba nauczycieli 22 
liczba nauczycieli w przeliczeniu na etat 21,5 
liczba pracowników administracji 1 
liczba pracowników administracji w przeliczeniu na 
etat 

1 

liczba pracowników obsługi 6 
liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na etat 5,91 
średnia liczba uczniów/dzieci w oddziale 15 SP; 16,63 

przy 
uwzględnieniu 
oddziałów 
przedszkolnych 

średnia liczba etatów na oddział 1,95 
 
 

3. Liczba nauczycieli w podziale na awans zawodowy (stan na dzień 30 września 2019 r.). 
 

stopień awansu zawodowego  
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

 liczba 
nauczycieli 

 liczba n-li w 
przeliczeniu na etat 

 liczba 
nauczycieli 

 liczba n-li w 
przeliczeniu na etat 

 liczba 
nauczycieli 

 liczba n-li w 
przeliczeniu na etat 

 liczba 
nauczycieli 

 liczba n-li w 
przeliczeniu na etat 

0 0 2 2 9 8,5 11 11 
 

4. Baza lokalowa. 
 

  powierzc
hnia w 

m2 

sal/kl
as 

pracowni 
komputerow

ych 

pracowni 
językowy

ch  

boisk (jakich)  sal 
gimnastyczn

ych  

sal zabaw inne (jakie) 

Ilość 3950m2 12 1(stacjonar
na)  i 1 
mobilna 

1 1wielofunkcyj
ne i 1 do piłki 

nożnej 

1 2(przedszkol
ne) 

Kuchnia, 
stołówka, 
biblioteka, 



sala terapii 
sensoryczn
ej, gabinet 
logopedycz

ny 
 

5. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu (tylko nie drobnego). 
 

lp. rodzaj pomocy dydaktycznych, sprzętu itp… źródło finansowania 
1. Utworzenia sali terapii sensorycznej- wyposażenie w pomoce 

niezbędne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych – 7900 zł 

Budżet szkoły 

2. Wyposażenie gabinetu do zajęć z dziećmi 6-letnimi w krzesełka, 
stoliki i szafki za kwotę 5600 zł 

Budżet szkoły 

3. Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury za kwotę 5000 zł LUW - projekt 

 
 
 

6. Przeprowadzone inwestycje, remonty i modernizacje. 
 

lp. inwestycje, remonty i modernizacje źródło finansowania 
1. Adaptacja pomieszczeń i sanitariatów dla potrzeb przedszkola- 

malowanie 3 sal dydaktycznych, remont sanitariatów – 
dostosowanie do potrzeb dzieci najmłodszych, wymiana drzwi 

wejściowych na korytarz klas I-III 

Urząd Miasta 

 
7. Klasyfikacja roczna. 

 
liczba uczniów klasyfikowanych                      135 
liczba uczniów nieklasyfikowanych                      0 
liczba uczniów niepromowanych                          0 
Liczba uczniów promowanych warunkowo  0 
liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem 30 
Liczba uczniów z ocenami wzorowymi z zachowania           21 
Liczba uczniów z ocenami nagannymi z zachowania           0 
Liczba uczniów, którym przyznano nagrody, wyróżnienia 75 

 
8. Realizacja obowiązku szkolnego. 

 
Liczba dzieci 
podlegających 
obowiązkowi 
szkolnemu 

Liczba dzieci 
realizujących obowiązek 

szkolny 
w obwodzie 

szkoły 

Liczba dzieci 
realizujących 
obowiązek 

szkolny 
w innej szkole 

Liczba dzieci  
z poza obwodu realizujących 

obowiązek 
szkolny 
w szkole 

Liczba dzieci 
realizujących 

obowiązek szkolny               
poza granicami 

kraju 

Liczba dzieci nie 
realizujących obowiązku szkolnego 

z powodu 
odroczenia 

z innych 
przyczyn 

229  167 46 16 16 0 0 
 

 
9. Frekwencja w roku szkolnym (I półrocze) – 91,36% 

 
10. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, itp…. (co najmniej na etapie powiatowym). 

 
lp.  nazwa konkursu, olimpiady, itp…. osiągnięcia (miejsca, tytuły) 
1.  Konkursie plastyczny „To co najpiękniejsze w 

moim parku krajobrazowym” 
II i III 



2. Konkurs  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” II m-ce etap gminny 

3. Powiatowy konkurs „Zamień puszkę na rower”  
ucz. Kl. V 

I drużynowo i I indywidualnie 

4. Konkurs recytatorski Wyróżnienie  

5. „Gra miejska” II miejsce 

6. Konkurs Biblijny „Biblista Junior” 3 finalistów 

7. Konkurs Biblijny „Młody Biblista” 1 finalistka 

8. „Szkolny konkurs wiedzy nt „Wiedzy o AIDS i 
uzależnieniach” 

 

II na etapie powiatowym 

9. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom” 

 

I m-ce 

10. Konkurs plastyczny organizowany przez KPP w 
Krośnie Odrzańskim „Policjanci w oczach dziecka” 

I 

11. Lubuski Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 

udział 

12. Matematyczny „Kangur 2020” 

 

Dwa wyróżnienia 

 

11. Osiągnięcia w zawodach sportowych (co najmniej na etapie powiatowym). 
 

lp.  nazwa zawodów  sportowych osiągnięcia (miejsca) 
1.  Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie 

stołowym – kategoria chłopców 
III 

2. Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w tenisie 
stołowym – kategoria dziewcząt 

I 

3. Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w 
badmintonie -kategoria dziewcząt  

III 

4.  Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w szachach 
drużynowych 

II 

5.  Finał Wojewódzki w szachach drużynowych X 

6.  Powiatowe Mistrzostwa Sportowe w kategorii 
szkół wiejskich 

II 

 

 
12. Wyniki egzaminów zewnętrznych.  



 
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK  NIEMIECKI JĘZYK ANGIELSKI 

procent 
punktów stanin procent 

punktów stanin procent 
punktów stanin   

40,59 2 37,59 4 55 7 32,4 2 
 
 

13. Liczba uczniów/dzieci, posiadających orzeczenia, opinie PPP, nauczanie indywidualne, nauczanie 
specjalne. 

 
 nauczanie indywidualne  opinie orzeczenie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
liczba 
uczniów   

0 67 9 9 

 
 
 

14. Tygodniowa liczba godzin zajęć finansowanych przez organ prowadzący: 
Przedszkola: (ujęte przy SP) 
 

Rodzaj zajęć Liczba godzin tygodniowo 
Zajęcia rewalidacyjne  
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne  
Wczesne wspomaganie rozwoju  
Nauczyciel wspomagający  
Logopeda  
Zajęcia socjoterapeutyczne  
Nauczanie indywidualne  
Rytmika  
Religia  
Inne (jakie?)  
Zajęcia powyżej 5 godz. (minimum programowego)  

RAZEM GODZIN   
Urlop dla poratowania zdrowia (w osobach)  

 
Szkoły podstawowe: 
 

Rodzaj zajęć   Liczba godzin tygodniowo 
Biblioteka 8 
Świetlica 35 
Pedagog 22 
Psycholog 0 
Logopeda 11 
Nauczyciel wspomagający 0 
Nauczanie indywidualne 0 
Zajęcia rewalidacyjne 14 
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 7 
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 9 
Terapia psychologiczna 0 
Terapia pedagogiczna 0 
Zajęcia socjoterapeutyczne 0 
Zajęcia z surdopedagogiem 0 
Dodatkowa nauka j. polskiego dla powracających z zagranicy 4 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne 2 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia 6 
Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się 1 



Dodatkowy w - f (klasa sportowa) 0 
Zajęcia z Ortograffiti 0 
Indywidualne zajęcia z matematyki 0 
Podstawy przedsiębiorczości 0 
Edukacja przez szachy 2 
Rytmika 1 
Religia 20 
Zajęcia w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godz. (minimum programowego) 10 
inne (jakie?) - 

RAZEM GODZIN 152 
Urlop dla poratowania zdrowia (w osobach) 0 

 
15. Rodzaj prowadzonych zajęć z godzin do dyspozycji dyrektora. 

lp.  nazwa  prowadzonych zajęć Liczba godzin (tygodniowo) liczba uczniów biorących udział w zajęciach 
1. Robotyka 2 10 
2. Zaj. szachowe 2 10 
3. Zaj. wokalno-taneczne 

„Jadwiżanki” 
2 21 

4. Zaj. rozwijające zainteresowania 
matematyczne 

1 6 

16. Działalność wychowawczo – opiekuńcza. 
 

liczba uczniów korzystających z dożywiania w szkole 55 
w tym dofinansowanego przez OPS 7 

- w tym na wniosek dyrektora 1 
 

17. Liczba dzieci dowożonych do oddziału przedszkolnego i szkoły. 
 
 
 
 
 
 

18. Realizowane projekty (innowacje).  
 

lp. nazwa   wewnętrzny/ 
zewnętrzny 

krótka informacja czego dotyczył i 
jakie przyniósł efekty 

okres 
realizacji 

źródła 
finansowania  

wysokość 
dofinansowania 
(jeżeli dotyczy) 

1. „Narodowy 
rozwój 

czytelnictwa” 

zewnętrzny Doposażenie biblioteki 
szkolnej w lektury w ramach 

programu  

2019 UW 5000,00 zł 

2. Szkolny Klub 
Sportowy 

zewnętrzny Zajęcia sportowe dla uczniów IX       -
XII i I - 

VI 

LZS Brak danych 

3. Bieg po zdrowie zewnętrzny Profilaktyka zdrowia II - VI Fundusz 
alkoholowy 

460zł 

4. Błękitny Festiwal 
Twórczości 

Dziecięcej „Jaka 
Ziemia tacy my, 
dbać o Ziemię 

musisz TY” 

zewnętrzny Ochrona środowiska Cały rok Bez kosztów - 

5. Ferie z 
ekonomią 

zewnętrzny Zajęcia o tematyce związanej 
z bankonowoscią realizowane 

w okresie ferii zimowych, 
następnie kontynuowane w 

I,II,III,IV Europejski 
Fundusz 

Rozwoju Wsi 

Wynagrodzenie  
nauczyciela, 

pokrycie kosztów 
wycieczki do 

liczba dzieci dowożonych (na koszt gminy)  
 do szkoły do oddziału przedszkolnego 

73 9 



formie projektu do kwietnia br. banku w Zielonej 
Górze- koszt 

własny to 
pokrycie kosztów 
dojazdu uczniów 

i studenta 
wspomagającego 

nauczyciela 
 

19. Uzyskane certyfikaty, tytuły. 
 

lp. nazwa certyfikatu krótka informacja czego dotyczył  
1. Certyfikat udziału w projekcie 

„Ferie z ekonomią” 
Zajęcia z bankowości w okresie ferii i wykonanie projektu na konkurs. 

2. Certyfikat za udział w 
programie „Zdrowo jem , więcej 

wiem” 

Prowadzenie działań profilaktycznych w klasach I-III związanych z 
promocją zdrowego odżywiania się dzieci i młodzieży. 

 
20. Imprezy szkolne, uroczystości, apele, wycieczki, przedsięwzięcia. 

 
lp. rodzaj wydarzenia krótka informacja czego dotyczyło wydarzenie 
1. Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego. Rocznica wybuchu 
II wojny światowej. 

Apel i  Msza św. 

2. Dzień Chłopaka Apel 

3. Dzień Edukacji Narodowej. 

Pasowanie na ucznia. 

Święto patrona szkoły. 

Apel z udziałem różnych środowisk współpracujących ze szkołą, oraz 
rodziców 

4. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości. 

Akademia środowiskowa 

5. Mikołajki. Impreza szkolna 

6. Wigilia miejska 14.12.2019- występ „Jadwiżanek”, stoisko handlowe 

7. „Świateczna Paczka” Akcja charytatywna na rzecz najbiedniejszych w środowisku w tym 
uczniów 

8.  Międzyszkolny Gminny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 Organizacja IX edycji festiwalu -Występy solistów i zespołów  z terenu 
Gminy Krosno Odrzańskie 

9. Wigilia szkolna Apel, występy kolędnicze uczniów i przedszkolaków, koncert świąteczny 
na instrumentach muzycznych w wykonaniu uczniów 

10. Dzień Babci i Dziadka 26.01.2020 impreza środowiskowa z udziałem uczniów, nauczycieli, Rady 
Rodziców i Rady Sołeckiej Wężysk 

11. Powitanie Wiosny Montaż słowno-muzyczny, prezentacja w wykonaniu ucz. Kl. II  na 
stronie internetowej szkoły. 



12. Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji Majowej 

e-konkurs wiedzy historycznej  

13. Dzień Matki i Ojca Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów kl. II na stronie 
internetowej szkoły. 

14. Zakończenie roku szkolnego Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów kl. II na stronie 
internetowej szkoły. 

15. Wycieczki ucz. Kl.  SP Zrealizowano cztery wycieczki do Zielonej Góry : 

 1) Planetarium Keplera, Centrum Przyrodnicze, 

2) Kino film „Legiony” 3) Do teatru 4) Do Muzeum w Drzonowie i teatru 
oraz  

Jedną wycieczkę  do Skansenu w Ochli i jedną do Marszowa 

 

16. Przygotowanie Jarmarku 
Bożonarodzeniowego w 
Krośnie Odrz. 

Realizowano 14.12.2019 

17. Organizacja Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek 

17.12.2019r Impreza cykliczna  gminna międzyszkolna 

 
21. Współpraca (proszę uwzględnić praktyki studenckie). 

 
lp. nazwa instytucji krótka informacja czego dotyczyła współpraca  
1. Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

W Krośnie Odrz 

Działalność profilaktyczno-terapeutyczno-doradcza oraz wspomagająca 
pracę szkoły. 
 Diagnoza trudności w nauce i problemów wychowawczych 
 Przesiewowe badania pedagogiczno-logopedyczne- Widzę, słyszę, 

mówię 
 Program NIE DLA PRZEMOCY, W KRAINIE ZDROWIA 
 Badania diagnostyczne na bieżąco 

 
2. Komenda Powiatowa Policji w 

Krośnie Odrz. 

 

Profilaktyka i Bezpieczeństwo 
 Bezpieczna Zerówka – PRZYGOTOWANIE DO TURNIEJU 
 Bezpieczne ferie 
 Bezpieczne zachowania; I-IV SP 
 Odpowiedzialność karna nieletnich - klasa VI, VII 
 STOP dopalaczom - klasa VIII 
 Cyberprzemoc - klasa III 

 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Krośnie Odrz. 
 współpraca w ramach udzielenia pomocy materialnej uczniom z 

rodzin ubogich 
 dożywianie 
 interwencja w domach rodzin wymagających wsparcia w 

wypełnianiu obowiązków wychowawczych (współpraca z 
asystentem  rodziny) 

udział pedagoga w Interdyscyplinarnym  Zespole ds Przemocy w 
Rodzinie 

4. Agnieszka Kondratowicz- 
Pełnomocnik do Spraw 

wsparcie działań profilaktycznych 



Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii  
przy UM w Krośnie 
Odrzańskim   

 

 wycieczki,  organizacja imprez zakresu profilaktyki, ferie 
 Realizacja działań z zakresu Kampanii ZTU  
 Realizacja programu Przyjaciele Zippiego 
 Realizacja programu BIEG PO ZDROWIE 
 Spektakl profilaktyczny Cyberprzemoc- bezpieczeństwo w sieci 
 

5. Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna 

Edukacja i profilaktyka 
 Program "Znajdź właściwie rozwiązanie' 
 Program "Trzymaj formę" 
 Realizacja Programu "Bieg po zdrowie" 
Realizacja programu : Czyste powietrze wokół nas 

6. CAK Zamek Wsparcie działań artystycznych rozwijających uzdolnienia dzieci i 
młodzieży, organizacja konkursu recytatorskiego 

7. Biblioteka  Miejska w Krośnie 
Odrz 

 konkursy czytelnicze 
 współpraca  w ramach akcji :"Cała Polska czyta dzieciom" 
konkurs pięknego czytania, konkursy recytatorskie 

8. Sąd Rodzinny i Nieletnich, 
kuratorzy 

 Wsparcie działań opiekuńczych i wychowawczych w szkole 
 współpraca z kuratorami 
-ilość dzieci  z rodzin objętych nadzorem 7 

-ilość spotkań z kuratorem - 3 

 Przyjmowanie osób do wykonania kary zastępczej- 3 osoby 
9. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie 
 Wsparcie rodzin zastępczych, udział w spotkaniach pedagoga w 

PCPR - 2 
 Spotkania w szkole- 2 
  

10. Sołectwo w Wężyskach  Wsparcie działań wychowawczych w szkole – organizacja imprez 
dla środowiska 

11. Ochotnicza Straż Pożarna  Konkursy wiedzy o pożarnictwie, ewakuacja, wsparcie działań 
opiekuńczych związanych z bezpieczeństwem w szkole 

12. Pielęgniarka szkolna  profilaktyka i zdrowie 

13. Urząd Miasta  Sprawy administracyjne związane z organizacją i funkcjonowaniem 
szkoły 

 stypendia socjalne  
14. Rada Rodziców  udział w tworzeniu i opiniowanie Programu profilaktyczno-

wychowawczego w szkole 
 organizacja imprez szkolnych: pasowanie, Dzień Nauczyciela, 

Kiermasz, Festiwal Kolęd i Pastorałek, Mikołajki  
 Realizacja programu wspierania zainteresowań i zdolności  

15. Praktyki studenckie Uniwersytet Zielonogórski 

 – 1 student Studia Podyplomowe – Terapia Pedagogiczna i Pedagogika 
Zdolności 

- 2 studentów kierunku Pedagogika specjalność Edukacja Przedszkolna i 
Wczesnoszkolna 

- 1 student Katedry Sportu i Promocji Zdrowia specjalność Wychowanie 
Fizyczne 

- 1 student  LAN – edukacja wczesnoszkolna 



 

 
22. Informacja na temat dokształcania nauczycieli. (Proszę uzupełnić kierunki). 

lp. nazwa formy dokształcania liczba osób 
1 Studia podyplomowe na kierunku: terapia pedagogiczna 2 
 -  
 -  

2 Kursy kwalifikacyjne na kierunku: 0 
 -  
 -  

 

   
23. Kontrole    i  ewaluacje  przeprowadzone   przez    podmioty zewnętrzne 

Lp. Instytucja kontrolująca Wydane zalecenia 
1. KO – Monitorowanie  z zakresu realizacji przez szkołę zadań 

dotyczących wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa w roku 
szkolnym 2019/2020 

Brak 

2. KO – Monitorowanie  wspierania potencjału rozwojowego uczniów i 
stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w 

życiu przedszkola, szkoły i placówki w środowisku społecznym 

Brak 

3. Ko – Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego w szkole  w roku szkolnym 2019.2020 

brak 

4. KO – Prowadzenie działalności innowacyjnej brak 
5. Kontrola poprawności dokonywania zakupów powyżej 3000 zł. –UM 

Krosno Odrzańskie 
Zalecenie ujednolicenia 

dokumentów stosowanych w  
zamówieniu na dostawy oleju 

opałowego do obowiązujących w 
Gminie  Krosna Odrz. 

 

 

24. Podsumowanie pracy zdalnej oraz funkcjonowania placówki w okresie pandemii. 

  podsumowanie wnioski   
 „Sytuacja , która nas zastała była wyjątkowo trudna dla wszystkich. 
Przygotowanie szkół do kształcenia na odległość, nigdy nie było 
brane pod uwagę i chyba przez nikogo. 
W momencie wprowadzenia pracy zdalnej z uczniami, nagle wszyscy 
chcieli wskazywać metody pracy i udostępniać różne platformy 
edukacyjne, ale nikt nie myślał , że to jest dla 
nauczycieli i dzieci  z rodzin bogatych ( bo trzeba mieć dobry 
sprzęt, oprogramowania i do tego co najmniej dobre umiejętności 
informatyczne, a nie tylko np. telefon czy smartofana. Nie można 
stawiać wymagań wygórowanych, skoro nie daliśmy narzędzi do ich 
osiągania.” 

 
Praca zdalna wprowadzona ze względu na pandemię COVID 19 była ogromnym 
wezwaniem dla dzieci i nauczycieli. Wprowadzona praktycznie z dnia na dzień bez 
możliwości przygotowania się do tej formy pracy. Stanowiła ogromną trudność dla 
nauczycieli , uczniów i rodziców – tym bardziej , że brakowało w marcu wytycznych  MEN  
co do jej organizacji. Opierała się głownie na możliwościach komunikacyjnych jakie dawał 
dziennik elektroniczny  LIBRUS. Nauczyciele ze zróżnicowanym poziomem posługiwania 
się komputerem oraz korzystania z platform edukacyjnych, uczyli się nowych form pracy z 

 



dziećmi. Natomiast uczniowie o bardzo różnych umiejętnościach pracy z komputerem, 
Internetem mając do dyspozycji najczęściej smartfony musieli podołać stawianym 
wymaganiom. Uczniowie klas I-IV praktycznie pracowali tylko z pomocą rodziców .  
Wspólna nauka nauczycieli, uczniów i  rodziców, była mało efektywna. Uczniowie pomimo 
wprowadzania nowych form i możliwości pracy na odległość pracowali bardzo różnie. Jako 
dyrektor zadbałam , aby praca od samego początku była dokumentowana za pomocą 
dziennika elektronicznego Librus, do którego dostęp miał każdy uczeń, rodzic i nauczyciel. 
Takie rozwiązanie pozwalało na kontrolowanie pracy nauczycieli w zakresie realizacji 
podstawy programowej, jakości i obszerności zadawanej pracy, wkładu własnego 
nauczyciela w przygotowanie zajęć, wykorzystania platform edukacyjnych i wideo lekcji. Z 
drugiej strony możliwa była kontrola pracy uczniów. Wytyczne MEN w zakresie organizacji 
pracy na odległość nie były jasne. W marcu nie określały, jakie zajęcia i w jakim wymiarze 
należy realizować. Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zaczęliśmy 
realizować dopiero w maju. Niestety ze względu na  pojawiające się przypadki zakażenia 
koronawirusem w naszej okolicy , odbywały się zdalnie. 4 uczniów realizowało zajęcia 
rewalidacyjne od 25 maja br. w szkole. Na konsultacje , przychodziła tylko garstka uczniów. 
Uczniowie klasy VIII w ilości 10 z18 odbyli takich konsultacji 4. 
Stąd mierne wyniki egzaminu i niewielkie efekty jakże trudnej pracy. 
 
 
 
 
 

 

 

25. Wnioski  i sugestie dla organu prowadzącego.  

  wnioski  i sugestie na następny rok szkolny wnioski  i sugestie długofalowe 
Aplikowanie o środki na doposażenie kuchni i stołówki z 
programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Termomodernizacja budynku szkoły 

Dostosowanie siedziby oddziału przedszkolnego w Czarnowie 
do obowiązujących warunków bezpieczeństwa p.poż i bhp 

Przebudowa nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego i budowa bieżni. 

 

 

Wężyska 10.08.2020r.                               
Arkusz sporządziła: 

        Iwona Skołozubow      

 


