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I. BUDŻET OŚWIATY 2016
I. WYKONANIE
WYDATKI

DOCHODY

33 111 150,76 zł

940 144,53 zł

II. WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW
31.12.2016 r.

33 111 150,76 zł

w tym:
subwencja
oświatowa
19 628 298,00 zł

100 %

59%

dotacje
wkład własny
12 079 884,25 zł

podręczniki,
wyprawka szkolna

przedszkolna
1 152 170,00 zł

36%

250 798,51 zł
4%

środki unijne
229 224,65 zł
1%
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WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.
GMINNE PRZEDSZKOLA

5 569 444,55 zł

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE
Bańka Mydlana

3 504 884,04 zł

ŻŁOBKI

344 700,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

21 654 862,90 zł

DOWÓZ UCZNIÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

551 202,43 zł

DOPŁATY DO PRZEDSZKOLI SPOZA GMINY

746 550,62 zł

WYPRAWKA SZKOLNA

WKŁAD
JST
4 901 400,70 zł
40,57 %
3 022 644,04 zł
25,02 %
344 700,00 zł
2,85 %
1 780 907,20 zł
14,74 %
551 202,43 zł
4,56 %
746 550,62 zł
6,18 %

7 026,96 zł

SAPO

694 399,16 zł

ZAPOMOGI ZDROWOTNE

38 080,00 zł
RAZEM:

33 111 150,66 zł
100%

SUBWENCJA
OŚWIATOWA
47 433,85 zł

DOTACJE
podręczniki,
przedszkolna
wyprawka
szkolna
620 610,00 zł

ŚRODKI
POZYSKANE

229 224,65 zł

482 240,00 zł

19 580 864,15 zł

49 320,00 zł

0,00 zł

243 771,55 zł

7 026,96 zł

694 399,16 zł
5,75 %
38 080,00 zł
0,32 %
12 079 884,15 zł
36%

19 628 298,00 zł
59%

1 152 170,00 zł

250 798,51 zł

229 224,65 zł

5%
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1. GMINNE PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

NAZWA PLACÓWKI

DOTACJA

WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.

w tym:
wynagrodzenia

pozostałe wydatki

w tym:
wydatki rzeczowe

Czerwonak

127 410,00 zł

1 150 531,80 zł

909 943,11 zł

240 588,69 zł

76 887,29 zł

Koziegłowy nr 1

130 150,00 zł

1 727 718,56 zł

1 316 713,89 zł

411 004,67 zł

39 736,03 zł

Koziegłowy nr 2

157 550,00 zł

1 487 814,16 zł

1 149 845,29 zł

337 968,87 zł

80 265,44 zł

Owińska

205 500,00 zł

1 203 380,03 zł

932 042,63 zł

271 337,40 zł

96 856,37 zł

5 569 444,55 zł

4 308 544,92 zł

1 260 899,63 zł

293 745,13 zł

+ SUBWENCJA na kształcenie specjalne

47 433,85 zł
668 043,85 zł
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Wydatki JST na 1 dziecko

92

WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.
1 150 531,80 zł

Koziegłowy nr 1

150

Koziegłowy nr 2

NAZWA
PLACÓWKI

LICZBA DZIECI

Czerwonak

Owińska

ODPŁATNOŚĆ I-XII

DOTACJA

WYDATKI
JST

WYDATKI JST
NA 1 DZIECKO

127 410,00 zł

125 330,88 zł

897 790,92 zł

9 758,60 zł

1 727 718,56 zł

130 150,00 zł

233 282,23 zł

1 364 286,33 zł

9 095,24 zł

129

1 487 814,16 zł

157 550,00 zł

189 141,33 zł

1 004 946,52 zł

7 790,28 zł

95

1 203 380,03 zł

205 500,00 zł

137 336,79 zł

860 543,24 zł

9 058,35 zł

5 569 444,55 zł
100 %

620 610,00 zł

685 091,23 zł

4 263 743,32 zł
76,56 %

9 149,66 zł

WYDATKI JST
NA 1 ODDZIAŁ

+ SUBWENCJA na kształcenie specjalne
466

2. PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE I PUBLICZNE Bańka Mydlana

NAZWA PLACÓWKI

WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.

DOTACJA
otrzymana

LICZBA DZIECI

WYDATKI
JST

WYDATKI JST
NA 1 DZIECKO/1 M-C

Czarodziejski Zamek

33

32 880,00 zł

296 147,80 zł

263 267,80 zł

664,82 zł

Mali Przyrodnicy

54

73 980,00 zł

433 413,30 zł

359 433,30 zł

554,68 zł

Artystyczne św. Cecylii

56

61 650,00 zł

448 575,10 zł

386 925,10 zł

575,78 zł

133

176 730,00 zł

1 069 191,61 zł

892 461,61 zł

559,19 zł

8

- zł

17 762,85 zł

17 762,85 zł

555,09 zł

132

137 000,00 zł

1 239 793,38 zł

1 102 793,38 zł

696,21 zł

416

482 240,00 zł

3 504 884,04 zł

Skrzat
Zakątek Odkrywców
Bańka Mydlana

3

022 644,04 zł
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3. ŻŁOBKI

ŻŁOBKI

ŚREDNIOROCZNA
LICZBA DZIECI

WYDATKI JST

WYDATKI JST
NA 1 DZIECKO

Pod zielonym jamniczkiem

290

87 000,00 zł

300,00 zł

GUGULANDIA

323

96 900,00 zł

300,00 zł

Zakątek Odkrywców

264

79 200,00 zł

300,00 zł

Wesołe Smyki

179

53 700,00 zł

300,00 zł

30

9 000,00 zł

300,00 zł

7

2 100,00 zł

300,00 zł

Akademia Odkrywców
Biały domek

327 900,00 zł

4. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
w tym:
NAZWA PLACÓWKI

SUBWENCJA

WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.

tym:
wynagrodzenia

pozostałe wydatki

wydatki rzeczowe

Zespół Szkół w BolechowieOsiedlu
SP Czerwonak

1 727 868,25 zł

2 440 342,65 zł

2 148 396,79 zł

291 945,86 zł

107 710,02 zł

2 908 223,88 zł

3 007 177,53 zł

2 588 474,46 zł

418 703,07 zł

92 219,50 zł

SP Kicin

3 100 030,32 zł

3 030 337,50 zł

2 672 850,40 zł

357 487,10 zł

95 273,66 zł

SP Koziegłowy

6 071 807,00 zł

5 503 825,75 zł

4 809 720,23 zł

694 105,52 zł

263 844,79 zł

SP Owińska

1 812 036,03 zł

2 068 554,89 zł

1 728 164,78 zł

340 390,11 zł

56 084,68 zł

Gim. Czerwonak

1 598 583,16 zł

2 277 888,71 zł

1 951 104,84 zł

326 783,87 zł

80 235,42 zł

Gim. Koziegłowy

2 362 315,51 zł
19 580 864,15 zł
90,42 %

3 326 735,87 zł
21 654 862,90 zł
100 %

2 907 518,97 zł
18 806 230,47 zł
96,04 %

419 216,90 zł
2 848 632,43 zł
13,15 %

130 471,43 zł
825 839,50 zł
3,81 %
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Wydatki JST na 1 ucznia

NAZWA PLACÓWKI

LICZBA
DZIECI/ODDZIAŁÓW

WYKONANIE
WYDATKÓW
31.12.2016 r.

SUBWENCJA

WYDATKI JST

WYDATKI JST
NA 1 UCZNIA

WYDATKI JST
NA 1 ODDZIAŁ

Zespół Szkół w
Bolechowie-Osiedlu
SP Czerwonak

237/12

1 727 868,25 zł

2 440 342,65 zł

712 474,40 zł

3 006,22 zł

203 361,89 zł

388/19

2 908 223,88 zł

3 007 177,53 zł

98 953,65 zł

255,04 zł

158 272,50 zł

SP Kicin

412/19

3 100 030,32 zł

3 030 337,50 zł

- 69 692,82 zł

- 169,16 zł

159 491,45 zł

SP Koziegłowy

714/32

6 071 807,00 zł

5 503 825,75 zł

- 567 981,25 zł

- 795,49 zł

171 994,55 zł

SP Owińska

233/12

1 812 036,03 zł

2 068 554,89 zł

256 518,86 zł

1 100,94 zł

172 379,57 zł

Gim. Czerwonak

238/10

1 598 583,16 zł

2 277 888,71 zł

679 305,55 zł

2 854,23 zł

227 788,87 zł

Gim. Koziegłowy

350/14

2 362 315,51 zł

3 326 735,87 zł

964 420,36 zł

2 755,49 zł

237 623,99 zł

19 580 864,15 zł

21 654 862,90 zł

2 073 998,75 zł

II. WYBRANE WYDATKI FINANSOWE
WYDATKI FINANSOWE (wymieniamy tylko te, które:
usprawniły funkcjonowanie i wygląd budynku, wpłynęły na poprawę warunków pracy, wzbogaciły materialnie i dydaktycznie, …)
ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY, RÓWNIEŻ OBYWATELSKIEGO
ŚRODKI POZYSKANE
INWESTYCJE, REMONTY

ZAKUPY

PROJEKTY/PROGRAMY/INICJATYWY

(podnoszące jakość pracy, poprawiające
funkcjonowanie)

NAZWA INWESTYCJI, REMONTU

KWOTA
BRUTTO

NAZWA ZAKUPU

KWOTA
BRUTTO

NAZWA PROJEKTU/PROGRAMU
…

KWOTA
POZYSKANA

Projekt HAŁABAŁA DLA WSZYSTKICH

471 304,15

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku
Instalacja telekomunikacyjna (światłowód)

4 597,74

Oprogramowania: arkusz organizacyjny
Sigma, centralny VAT

12 800,00
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Rolety zewnętrzne

2 256,99

Sprzęt komputerowy

9 876,50

Remont i malowanie pomieszczeń biurowych

1 509,50

Wykładzina w 2 pomieszczeniach
biurowych
Regały do biur i archiwum

2 080,00

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Bezpieczna +

1 440,33

Gimnazjalista z pasją

Naprawa instalacji oświetlenia i wymiana lamp
Czerwonacki Portal Oświatowy

1 297,99
2 100,00
11 762,22

26 196,83

26 480,00
32 000,00
w toku
00,00

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach
Przebudowa schodów wejściowych
Wymiana oświetlenia
Remont sal, gabinetów i biblioteki, placu zabaw
Wymiana wykładzin podłogowych
Wykonanie mebli

92 402,00
19 992,00
15 209,00
14 760,00
8 500,00
150 863,00

Zakup sprzętu multimedialnego

4 700,00

Zakup pomocy naukowych
Bezpieczna +

6 563,00
2 000,00

„W królestwie matematyki” Fundacja
mBanku
Bezpieczna+

13 263,00

5 000,00
8 000,00

13 000,00

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Jednostki centralne – 3 szt.
Urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.

3 156,00
1 007,25

Projektory multimedialne – 2 szt.

2 010,45

Ławeczki i krzesełka – po 30 szt.
Inne: odkurzacz, nożyce do cięcia
żywopłotu, termosy ( 6x5 l), defibrylator
Program OfficeStd

4 561,80
2966,97

00,00

3 000,00

Wentylacja mechaniczna
Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Projekt Gaz System – Festiwal Nauki i
Sztuki

16 702,47

450 000,00

12 00,00
3 000,00

456 000,00

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na
pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej im.
Józefa Wybickiego w Czerwonaku.
Naprawa części betonowej boiska znajdującego
się przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku

148 297,90

Bezpieczna +
Tablica multimedialna + 2 komputery
Sprzęt sportowy
Wyposażenie nowego pomieszczenia
lekcyjnego (stoły x 13 szt.)

2 000,00
4 506,00
3 730,48
1 547,00

My też chcemy się bawić
Bezpieczna +

16 000,00
8 000,00

8

Montaż uchwytów do piłki siatkowej

2 000,00

Inne: drukarka, monitory (2), stojaki na
rowery

150 297,90

2 746,97
14 530,45

24 000,00

Gimnazjum w Koziegłowach
Remont sali fitness

49 222,14

Montaż siłowni zewnętrznej
Malowanie sali lekcyjnej

21 999,20
3 129,23

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Zakup opraw oświetleniowych

74 350,57

3 000,00 zł
14 996,00 zł

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Projekt „Mediacje sposobem na
porozumienie” z Mikrodotacji
„Wielkopolska Wiara” Centrum
PISOP

17 996,00

12 000,00
4 500,00

16 500,00

Gminne Przedszkole w Owińskach
Modernizacja instalacji oświetleniowej i
zasilającej rozdzielnię R3 oraz remont
wentylatora dachowego
Wykonanie tarasu w przedszkolu
z podjazdem dla dziecka niepełnosprawnego
Naprawa instalacji domofonowej
Wymiana lamp rastrowych w szatni i
pomieszczeniu socjalnym oraz hermetycznych w
kuchni
Wykonanie i montaż ściany mobilnej

2 700,00

Dostawa i montaż wyposażenia na plac
zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością
wymagających specjalnej organizacji
nauki

28 042,31

37 950,00
2 050,00
2 152,50

13 038,00
57 890,50

28 042,31

00,00

7500,00
801,96
2998,74
11 300,70

00,00

Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku
Modernizacja placu zabaw
Wymiana lamp (w jednej Sali)
Remont ogrodzenia (brama i 2 furtki)

39 000,00
1 800,00
2 050,00
42 850

Monitor interaktywny
Oprogramowanie edukacyjne
Zestaw komputerowy

Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
Naprawa opierzeń dachowych na starym
budynku .
Naprawa /spawanie/ pokrywy boiska
zewnętrznego do koszykówki.
Naprawa podłóg w salach lekcyjnych.
Wymiana rury kanalizacyjnej wraz z

1 113,60

Program Bezpieczna +

2 000,00

3 567,00

Stoły i krzesła uczniowskie.

5608,00

3 650,50
1 980,00

Karuzela /plac zabaw/.
Klawiatury, myszy komputerowe.

2460,00
2130,00

Program Bezpieczna +

10 000,00
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udrożnieniem.
Siatka ogrodzeniowa oraz akcesoria do siatki
/druty, słupki/

3 502,30

Inne: programy antywirusowe, kosiarka

13 813,40

2836,38
12 198,00

10 000,00

Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach
Modernizacja dodatkowej łazienki pod kątem
przystosowania dla dzieci

22 755,00

Okap centralny nad piecem
konwekcyjnym

6 519,00

Montaż folii przeciwsłonecznych zew. na oknach
świetlika dachowego

19 470,90

Kserokopiarka

7 378,77

Aparat fotograficzny

1 718,80

42 225,90

Środki pozyskane od Rady Rodziców
na zakup 150 szt. koszulek
kolorowych dla wszystkich dzieci
Środki pozyskane od Rady Rodziców
na zakup kolorowych tkanin
wykorzystanych do uszycia przez
przedszkole 150 chusteczek do
zabaw integracyjnych
Fundusze zebrane podczas Festynu z
okazji jubileuszu 25-lecia przedszkola,
za które zakupiono profesjonalny
sprzęt nagłaśniający i zestaw
bezprzewodowy z mikrofonem
Środki pozyskane od Darczyńcy na
zakup folii samoprzylepnej
dekoracyjnej (kurtyna na drzwi
szklane wew.)
Środki z firmy ubezpieczeniowej
Concordia - montaż kamery zew. od
strony gospodarczej

15 606,57

1 500,00

150,00

1 926,33

1 000,00

647,96

5 224,29

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach
Prace remontowo-budowlane: nowe
pomieszczenia administracyjne, powiększenia sali
komputerowej, pomieszczenie dla pedagoga i
pielęgniarki szkolnej, nowa sala lekcyjna

114 808,63

Rozbudowa sieci komputerowej
i aktualizacja systemów informatycznych
Zainstalowanie rolet materiałowych w klasach, w
których są tablice interaktywne
Wykonanie ław dla „zielonej klasy” z naturalnych

3 710,86

Projekt edukacyjny „M jak
matematyka” Myślę, liczę, tworzę
Projekt ,,Dymisz, trujesz –
pożałujesz" (Fundacja Naturalnej
Energii)

4 080,00
10 000,00

2 878,20
861,00
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pni drewna.
122 258,69

00,00

14 080,00

Zespół Szkół w Bolechowie-Osiedlu
Wymiana drzwi w przestrzeniach szkolnych.
Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły od
frontu/wejścia głównego.
Remont pomieszczenia przeznaczonego na pokój
nauczycielski.
Rolety i folie okienne

32 266,00
28 187,32
21 801,75
1 976,87

Naprawa kserokopiarek, komputerów i tablicy
interaktywnej.

2 324,70

Lampy

1 677,72

Instalacje i montaż

995,00

Bezpieczna+
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” (gimnazjum)
Meble
Pomoce dydaktyczne, książki
i
lektury do biblioteki szkolnej, sprzęt
sportowy.
Sprzęt komputerowy: 2 laptopy, 1
projektor, akcesoria komputerowe,
licencje
Wyposażenie( dywan, kosze zewnętrzne,
godła, godło emaliowane, tablice
urzędowe płaskie emaliowane, flagi,
tablice korkowe, gablota ścienna, tablice
magnetyczne).
Inne: 2 odkurzacze, elektroniczna woźna,
myjka ciśnieniowa, dmuchawa
spalinowa, radiomagnetofony, laminator,
stojak projekcyjny, ekran

89 229,36

2 000,00
620,00
27 194,22

„Bezpieczna +”
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” (gimnazjum)
„KRAJobrazy przeszłości”

8 000,00
2 480,00
3 500,00

7 480,33

10 590,58

4 654,34

6 056,75

58 596,22

13 980,00

Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnal Hałabała w Koziegłowach

00,00

RAZEM:

755 542

Rolety

6 180,20

Meble
Bemar jezdny, krajalnica, wózek
kelnerski, wieża

9 806,00
2 201,70

Projekt HAŁABAŁA DLA WSZYSTKICH

18 187,90

232 630
5,01 % wszystkich wydatków na oświatę

rok 2016
136 175,71

136 175,71

688 960
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III. SUKCESY ORGANIZACYJNE
SUKCESY ORGANIZACYJNE
(wprowadzone zmiany, ciekawe rozwiązania, działania oszczędnościowe; pomysły, o których warto napisać)
NAZWA DZIAŁANIA

KORZYŚCI

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku
Przyjęcie Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2015/2020
Powołanie Zespołu Szkół w Bolechowie-Osiedlu.
Przetarg na dowóz dzieci z niepełnosprawnością - ryczałt
zastąpiono kilometrówką
Podłączenie szkół w Koziegłowach do gminnego
monitoringu - likwidacja etatów stróżów nocnych.
Wprowadzenie elektronicznego Arkusza Organizacyjnego
Sigma
Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli
Reorganizacja SAPO

Pozyskanie nowych miejsc dla przedszkolaków.

Pozyskanie środków unijnych.
Udział szkół w projektach i programach.

Powołanie Gminnych Zespołów Przedmiotowych

Wydzielenie 0,2% z 1% środków na doskonalenie
zawodowe nauczycieli w planie finansowym SAPO na
samokształcenie się dyrektorów i nauczycieli wszystkich

Partycypacyjny charakter działania, wytyczenie kierunków działania.
Korzyści w zarządzaniu, organizacyjne, finansowe; postawienie na współpracę i odbudowę wizerunku szkoły w najbliższym
środowisku.
Oszczędność 200 000 zł.
Oszczędność
Dyrektor SAPO odgórnie monitoruje i współpracuje z dyrektorami placówek oświatowych.
Przejrzystość – składanie wniosków tylko w 1 przedszkolu, a nie kilku, wygoda dla rodziców, monitoring sytuacji
przedszkolnej w gminie.
1. Wydzielenie dodatkowego pomieszczenia biurowego i szatni, zagospodarowanie mieszkania na archiwum
2. Wydzielenie miejsca na środki biurowe i czystości oraz pomieszczenia socjalnego dla sprzątaczki.
3. Malowanie archiwum i sali konferencyjnej.
4. Podłączenie do światłowodu i zainstalowanie telefonii internetowej.
1. Rozbudowa Gminnego Przedszkola nr 2 w Koziegłowach dla 50 dzieci.
2. Doprowadzenie do powstania nowego publicznego przedszkola w Bolechowie (od 1 września 2017 r.).
3. Doprowadzenie do wyznaczenia gruntu pod budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Koziegłowach, z
planowanym otwarciem od 1 września 2018 r.
Dodatkowe 483 672,59 na działania miękkie (wzrost jakości oferty edukacyjnej, doposażenie, wzrost kompetencji 15
nauczycieli oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 50 przedszkolaków) w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Koziegłowach.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wszystkie gimnazja – 26 480 zł
Bezpieczna + - 4 szkoły podstawowe – 32 000 zł
Gimnazjalista z pasją – wszystkie gimnazja - projekt w toku, już przeznaczono ok. 90 000 zł na klasopracownie
Powołanie zespołów: humanistycznego, matematycznego, przyrodniczego, języków obcych, nauczania wczesnoszkolnego,
wychowania przedszkolnego - nauczyciele gminnych placówek oświatowych spotykają się, dzielą wiedzą, przykładami
praktyki szkolnej, uczestniczą w lekcjach otwartych.
1. Zaproszenie prof. Jacka Pyżalskiego z wykładem dla nauczycieli Jak zmotywować niezmotywowanych?
2. Organizacja Gminnej Konferencji dla nauczycieli: analiza Gminnego Raportu na temat Zapobieganie przemocy i agresji w
szkole. Od badania do działania.
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gminnych placówek oświatowych.
Zorganizowanie wspólnie z dyrektorami szkół i przedszkoli
5 Otwartych Drzwi dla rodziców 6-latków
Powołanie Gminnego Zespołu ds. Reformy Edukacji
Organizacja gminnych uroczystości oświatowych
Przeznaczenie wolnych środków budżetowych
(oszczędności) na pilne potrzeby placówek oświatowych
(remonty, modernizacje, zakupy).
Wspieranie rozwoju sportu w placówkach oświatowych.

Współpraca z Sekcją Profilaktyki i Terapii przy GOPS w
Czerwonaku
Uruchomienie i prowadzenie portalu oświatowego:
www.oswiataczerwonak.pl
Uzyskanie Certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji

3. Podpisanie Porozumienia o współpracy metodycznej dla nauczycieli Gminy Czerwonak z ODN w Poznaniu.
64% dzieci 6-letnich rozpoczęło naukę w szkole, a zwolnione miejsca w przedszkolu zajęły dzieci 3-letnie.
Rozpoczęcie prac już we wrześniu 2016 r. zapewniło odpowiedni czas na przygotowanie się do reformy oświaty.
1. Gminna uroczystość wręczenia stypendiów wyróżniającym się uczniom.
2. Gminny Dzień Edukacji
Około 400 000 zł.

1. Opracowanie kalendarza imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów
2. Zapewnienie środków finansowych na organizację imprez sportowych oraz transport na zawody.
3. Powołanie klasy sportowej siatkarskiej w Szkole Podstawowej w Czerwonaku i klasy patronackiej piłki nożnej w
Gimnazjum w Czerwonaku.
4. Nieodpłatna nauka tenisa ziemnego dla 16 uczniów szkół podstawowych w Owińskach i Bolechowie-Osiedlu.
5. Nieodpłatne lekcje golfa dla 40 uczniów z Owińsk i Bolechowa-Osiedla.
1.Opracowanie wspólnego dla wszystkich placówek oświatowych planu potrzeb w zakresie działań profilaktycznych.
2. Wsparcie finansowe – organizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
Wejść 17971 (średnio 580/doba), odsłon 173978 (średnio 5612/doba), średnio ilość stron/wizytę: 10.
Wyróżnienie za pozytywne zmiany w gminnej oświacie.

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach
Zainstalowanie alarmu w szkole.
Pozyskanie sprzętu komputerowego.

Likwidacja etatów dozorców
7 komputerów oraz 11 monitorów (za darmo od Banku PKO)

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku
Udział w projekcie Gaz System.
Zainstalowanie wentylacji mechanicznej.
Odmalowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

Pozyskanie dodatkowych pieniędzy zewnętrznych pozwoliło na doposażenie pracowni przyrodniczych w pomoce
dydaktyczne, organizację uroczystości szkolnej Festiwalu Nauki i Sztuki, opłacenie prelegentów (naukowców, pisarzy)
Zainstalowanie w szkole wentylacji mechanicznej pozwala na wymianę powietrza i regularne wietrzenie sal bez
konieczności otwierania okien szczególnie od ul. Gdyńskiej. Uczniowie uczą się w czystej, kolorowej szkole.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Remont pomieszczeń mieszkalnych.

Powstanie pomieszczenia lekcyjnego w wyniku dokonanego remontu znacząco wpłynęło na organizację pracy szkoły.
Uczniowie obecnie kończą lekcje wcześniej i tym samym mają czas na zajęcia dodatkowe w szkole lub poza nią.

Gminne Przedszkole w Owińskach
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Wykonanie i montaż ścianki mobilnej.

Wykonanie i montaż ścianki mobilnej było dużym osiągnięciem w działaniach oszczędnościowych, ponieważ wykonanie
takiej ścianki jest bardzo kosztowne. Cieszę się, że udało mi się znaleźć taką firmę, która wykonała to zadanie bardzo
fachowo i za niewielkie pieniądze.

Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku
Zaangażowanie rodziców

Malowanie i ozdabianie korytarza, wykonanie szafek indywidualnych z roletami do przechowywania przyborów do mycia
zębów (zgodnie z zaleceniami Sanepidu)

Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach
Kółka zainteresowań dla dzieci: taneczne i plastyczne.
Gimnastyka poranna dla dzieci z całego przedszkola
Modyfikacja tygodniowego planu pracy nauczycieli

Wydzielenie w przedszkolu odrębnego pomieszczenia na
rekwizytornię teatralną (4 duże szafy i zestaw „głębokich”
półek)
Odnotowywanie na bieżąco w tzw. zeszytach sprzętu
drobnego wydatkowanych funduszy na zakup
przedmiotów przeznaczonych do bezpośredniego zużycia
tj, nie ujętych w księgach inwentarzowych
Prowadzenie segregatorów pomocy dydaktycznych
Usprawnienie komunikacji wewnętrznej (dyrektor 
pracownik)

Kółko taneczne: 1 x w tyg. x 30min. x 1 grupa (35dz.). Prowadzą 2 nauczycielki po godzinach dydaktycznych.
Kółko plastyczne: 1 x 2 tyg. X 45min. x 2 grupy (50dz.). Prowadzą 2 nauczycielki po godzinach dydaktycznych.
Odbywa się 2 x w tygodniu w godz. 8:00 – 8:15. Prowadzą dwie nauczycielki.
Zazębiające się godziny dydaktyczne nauczycieli w czasie gdy grupa jest najliczniejsza .
Korzyści: 1) dydaktyczno-wychowawcze- jednocześnie 2 nauczycielki do dyspozycji grupy 2) zapewnienie maksimum
bezpieczeństwa 3) finansowe - w przypadku L4 jednej nauczycielki za „wspólne” godziny nie są generowane środki za
nadgodziny.
Zasoby: 1). Stroje dla dzieci tzw. komplety bądź jednolite elementy strojów-536szt. 2). Dekoracje różnych rozmiarów
płaskie z pleksji do powieszenia – 28 szt. 3). Dekoracje różnych rozmiarów przestrzenne – 102szt.
Zapisywanie wydatków w tzw. zeszytach sprzętu drobnego Zeszyty: Sprzętu drobnego kuchennego; Sprzętu drobnego w
grupach I-VI; Sprzętu pracownika gospodarczego. Pracownik przyjmujący sprzęt potwierdza własnoręcznym podpisem jego
odbiór i w roku budżetowym zgłasza jego ewentualne zużycie, uszkodzenie i likwidację.
Segregatory pomocy dydaktycznych zawierają kserokopie faktur za zakup zabawek i pomocy stanowiących zasoby danego
oddziału. W roku budżetowym nauczycielka zgłasza jego ewentualne zużycie, uszkodzenie i likwidację, jednocześnie
wykreślając pozycję z kserokopii faktury.
Wprowadzenie Zeszytu obiegu wewnętrznego informacji zawierającego: treść przekazu, forma przekazu, data przekazu,
podpis pracownika. Uwzględnienie różnych form przekazu: Tablica ogłoszeń-pom.socjalne; Kuweta grupowa – pom.
socjalne; Oddział/Stanowisko pracy; Indywidualnie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach
Prace remontowo-budowlane
Zwiększenie liczby godzin w świetlicy (w godz. 12.00-15.00
utworzona została druga grupa).
Przyznanie dodatkowych godzin lekcyjnych.

Zdecydowanie poprawiła się zmianowość w roku szkolnym 2016/17 (uzyskano dwie, pełnowymiarowe sale lekcyjne).
Poprawiły się (od października 2016 r.) warunki pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
Zachowano wysoki poziom edukacyjny drugiego języka obcego (j. niemiecki)

Zespół Szkół w Bolechowie-Osiedlu
Połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół

Reorganizacja pracy szkoły, integracja społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców, wspólne przedsięwzięcia,
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szkół.
Remonty, modernizacje, zakupy.
Budowa ogrodzenia terenu szkolnego od frontu/wejścia
głównego.
Naprawa komputerów, wymiana koniecznych akcesoriów
oraz zainstalowanie niezbędnych programów; wykonanie
instalacji.
Przyznanie dodatkowych godzin lekcyjnych.

uroczystości i imprezy szkolne, reorganizacja dyżurów i miejsc spędzania przerw międzylekcyjnych, zagospodarowanie
przestrzeni szkolnych w nowych realiach, uruchomienie świetlicy dla gimnazjum.
Poprawa wizerunku otoczenia szkoły, estetyki i funkcjonalności wnętrza budynku, wzbogacenie bazy dydaktycznej,
usprawnienie funkcjonowania szkoły.
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Poprawa stanu infrastruktury informatycznej.

Zachowano wysoki poziom edukacyjny drugiego języka obcego (j. niemiecki)

Gminne Przedszkole Nr 2 im. Krasnal Hałabała w Koziegłowach
Realizacja projektu HAŁABAŁA DLA WSZYSTKICH

Wzrost dostępności i wzrost jakości oferty edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Czerwonak poprzez utworzenie 50
nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie, wzrost kompetencji 15 nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych w
Przedszkolu Gminnym nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.
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IV. INFORMACJE OGÓLNE
NAZWA PLACÓWKI

DYREKTOR

GODZINY PRACY
placówka/sekretariat
6:00 – 17:00

Gminne Przedszkole Nr 1 „Bajkowe
Ludki” w Koziegłowach
Gminne Przedszkole Nr 2 „Krasnal
Hałabała” w Koziegłowach
Gminne Przedszkole im. „Dzieci z
Leszczynowej Górki” w Czerwonaku

Jolanta
Gabryelczyk
Beata
Kodabska
Ilona
Illmer

Gminne Przedszkole w Owińskach

Danuta
Pękal
Marzena
Zmyśna

6:30 – 17:00

Szkoła Podstawowa im. Augusta
Cieszkowskiego w Kicinie

Dariusz
Freudenreich

szkoła 6:30 – 17:00
sekret. 7:30 – 15:30

Szkoła Podstawowa im. Józefa
Wybickiego w Czerwonaku

Małgorzata
Marciniak

szkoła 6:45 – 17:05
sekret. 7:30 – 15:30

Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego
w Owińskach

Marek
Kaniewski

szkoła 7:00 – 17:00
sekret. 7:00 – 15:00

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Koziegłowach

Jarosław
Kłosiński

szkoła 6:00 – 17:00
sekret. 7:30 – 16:00 x 1
7:30 – 15:15 x 4

Gimnazjum w Koziegłowach

Hanna
Kościelska

szkoła 6:00 – 22:00
sekret. 7:30 – 15:30

Karina
Szatkowska

szkoła 6.00 – 22.00
sekret. 7:00 – 15:00

Zespół Szkół w Bolechowie-Osiedlu

Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Czerwonaku
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6:00 – 17:00

LICZBA DZIECI

PRACOWNICY

liczba/oddziały
150 / 6

nauczyciele i ad/ob.
17 p
13 p
14,36 e
13 e

157 / 7
orzeczenia– 2

6:00 – 16:00

91 / 4
opinie – 3
orzeczenia – 3

95 / 4
orzeczenia – 1

szkoła 7:00 – 16:00
sekret. 7:00 – 15:00
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237 / 12
opinie – 57
orzeczenia – 4
n. indywidualne–3

412 / 19
opinie – 45
orzeczenia – 1

373 / 19
opinie – 59
orzeczenia – 1
n. indywidualne–5

233 / 12
opinie – 49
orzeczenia – 3
n. indywidualne–1

710 / 32
opinie – 69
orzeczenia – 8
n. indywid.– 10

352 / 14
opinie – 51
orzeczenia – 4
n. indywidualne–3

238 / 10
opinie – 69
orzeczenia – 3
n. indywidualne–3

3048 / 139

19 p
17,16 e
10 p
10 e
15 p
9,58 e
37 p
27,55 e

ZMIANOWOŚĆ

-

15 p
14,1 e

-

9p
9e

-

10 p
9,5 e

-

11 p
7e

1-zm.

6p
6e

1-zm.

8p
7,5 e

2-zm.

6p
6e

1-zm.

17 p
15,7 e

2-zm.

10 p
9,2 e

1-zm.

8p
6,5 e

1-zm.

pp: 2
b: 1
św.: 2,5

52 p
37,86 e
pp: 1,5
b: 1
św.: 5,38

40 p
30,56 e
pp: 1
b: 1
św.: 5

24 p
21,56 e
pp: 0,5
b: 0,33
św.: 2,5

66 p
60,78 e
pp: 3
b: 1
św.: 5

45 p
35,78 e
pp: 2
b: 1

36 p
28,39 e
pp: 1,5
b: 1
św.: 1

pracownicy: 479
etaty: 410,58

V. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE/SZKOŁĘ
NAZWA
PLACÓWKI
P-1
w Koziegłowach
P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Czerwonaku
Przedszkole
w Owińskach
ZS
w Bolechowie-

TEMATYKA
koło plastyczne, koło taneczne, judo

LICZBA
h/1tydz.

2

rytmika, język angielski, zajęcia na basenie
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koła zainteresowań (biblijne, gry i zabawy dydaktyczne, informatyczne, języka angielskiego,
języka niemieckiego, matematyczne, misyjne, ortograficzne, plastyczne, przyrodnicze,

57
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Osiedlu

SP
w Kicinie
SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

SP
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Czerwonaku

strzeleckie), SKS
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (biologia, chemia, edukacja wczesnoszkolna, fizyka,
geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka)
zajęcia z uczniem zdolnym
nauka i doskonalenie pływania
kółka: misyjne, różańcowe, matematyczne, języka angielskiego, plastyczne, flażoletowe,
filmowe, plastyczne, czytelnicze, informatyczne, SKS, aerobik, bajkoterapia
wyrównywania wiedzy
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia na pływalni, gimnastyka korekcyjna
koła taneczne, instrumentalne (gitara), muzyczne, wokalne, informatyczne, czytelnicze,
przyrodnicze, plastyczne, matematyczne, gier planszowych, konwersacje z j. angielskiego, SKS
koła: taneczne, instrumentalne, wokalne (chór) teatralne, pływackie, biblijne, SKS, szkółka
piłkarska, zajęcia czytelnicze, PCK, LOP
zajęcia dla bystrzaków, ścisłe umysły wśród najmłodszych – kółko matematyczne, mistrzowie
kodowania – koło informatyczne, język angielski moim językiem-zajęcia dla zdolnych, tajemnice
przeszłości – kółko historyczne, język niemiecki, językiem bliskiego sąsiada, praca z uczniem
zdolnym – matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
gazetka szkolna, zajęcia plastyczne dla klas I, sprawne ręce, gimnastyka korekcyjna, zajęcia
sportowe
kółko teatralne, kółko turystyczno-krajoznawcze, koło matematyczne, klub miłośników książek,
koło historyczne, koło polonistyczne, kółko origami, kółko języka angielskiego, koło plastyczne,
koło Caritas
kółko ekologiczne kl. I-III, kółko przyrodniczo – ekologiczne IV-VI, kółko języka hiszpańskiego
zajęcia wyrównujące wiedzę i umiejętności oraz ortograficzne w klasach I-III, zajęcia
wyrównujące – przedmiotowe,
zajęcia dla uczniów zdolnych w klasach II-III
koła zainteresowań: rozgrywki matematyczno-logiczne, koło muzyki anglojęzycznej, rekreacja
ruchowa, zajęcia fitness, biegi terenowe, bransoletkownia – zajęcia z rękodzieła, kółko języka
angielskiego, geografia dla zainteresowanych, komputer dla wszystkich, kółko matematyczne,
szkolne koło filmowe, kółko kulinarne, szkolne koło Caritas, kółko plastyczne, kółko gitarowe,
dyskusyjny klub książki, kółko języka niemieckiego
zajęcia wyrównawcze: język niemiecki, matematyka, biologia, język angielski, język polski,
ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia w głośnym czytaniu, geografia, fizyka, chemia, historia z
wiedzą o społeczeństwie
zajęcia wyrównywania wiedzy z: języka polskiego, matematyki , fizyki, chemii, geografii, języka
niemieckiego, języka angielskiego
GUMiO – gazetka szkolna, warsztaty projektowe dla klas II, zespół wokalny, Dyskusyjny Klub
Sportowy, Samorząd Uczniowski
koła: teatralne, plastyczne, biblijne, szachowe, informatyczne, gry na gitarze, SKS
zajęcia mistrzów z: matematyki , języka polskiego, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka
angielskiego, języka niemieckiego
zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, matematyki,
chemii, geografii, fizyki, wos-u, historii, języka niemieckiego, języka angielskiego

42,25

53,5

35

85

23

30
57

VI. PRZEPROWADZANE KONTROLE ZEWNĘTRZNE
Nazwa
placówki
Gimnazjum
w Koziegłowach

Kontrola planowana
temat kontroli
zalecenia
Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej
w jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

Kontrola doraźna
temat kontroli
zalecenia

- dokonać przeglądu
istniejących procedur w
zakresie kontroli
zarządczej
- raz w roku
przeprowadzać proces
identyfikacji i analizy
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ryzyka
P-2
w Koziegłowach

Przedszkole
w Owińskach

Kuratorium oświatyWspółpraca z rodzicami
Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej
w jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

Urząd MarszałkowskiKontrola realizacji
projektu
Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

Przedszkole
w Czerwonaku

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

P-1
w Koziegłowach

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

Gimnazjum
w Czerwonaku

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

brak

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

brak

Kontrola warunków
wychowania
i nauczania oraz ocena
stanu sanitarnego
przedszkola.

brak

Prawidłowość organizacji
zajęć dodatkowych w
tym zajęć etyki;
przestrzegania praw
ucznia do uczestnictwa w
zajęciach dodatkowych
zgodnie z zapisami
statutowymi oraz

- organizować
dodatkowe zajęcia
edukacyjne, które są
obowiązkowe dla
uczniów po zasięgnięciu
opinii Rady
Pedagogicznej;
- organizować zajęcia z

- corocznie dokonywać
analizy poszczególnych
ryzyk-oceniać
prawdopodobieństwo ich
wystąpienia oraz skutki
realizacji i na tej
podstawie proponować,
tam gdzie to konieczne,
reakcję na ryzyko.
brak

- proces identyfikacji
i oceny ryzyka należy
przeprowadzać co roku
dla wszystkich celów
zdefiniowanych
w jednostce
- określić rodzaj reakcji
do każdego
zidentyfikowanego
ryzyka i dokonać
hierarchizacji ryzyk i ująć
je w rejestrze ryzyka,
- rozważyć
wprowadzenie
odpowiednich skal oceny
prawdopodobieństwa
oraz skutków ryzyka.
- od roku 2016
oszacować skutki
wystąpienia
poszczególnych ryzyk i na
tej podstawie określić
istotność każdego ryzyka.
- sporządzić mapę ryzyka
dla jednostki
- opracować i wdrożyć
procedurę wykonywania
kopii zapasowych,
będących częścią polityki
bezpieczeństwa
systemów
informatycznych i danych
przetwarzanych w tych
systemach
- część zapisów
uaktualnić, inne
uszczegółowić (są zbyt
ogólne),
- procedurę zarządzania
ryzykiem dokonywać
każdego roku.
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zapewnienia
bezpieczeństwa i
higienicznych warunków
podczas apelu z okazji
Dnia Żołnierzy Wyklętych
w dniu 28 lutego 2017 r.

ZS w BolechowieOsiedlu

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

SP
w Koziegłowach

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak
Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

SP
w Kicinie

Funkcjonowanie systemu
kontroli zarządczej w
jednostkach
organizacyjnych Gminy
Czerwonak

- zmienić zapisy o
charakterze
podręcznikowym,
- procedurę zarządzania
ryzykiem dokonywać
każdego roku.
- coroczne
przeprowadzenie
samooceny systemu
kontroli zarządczej

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

etyki zgodnie z zapisami
rozporządzenia MEN
- prowadzić
dokumentację szkolną, w
szczególności dziennik
lekcyjny w części
dotyczącej etyki zgodnie
z rozporządzeniem MEN
brak

- w latach 2013-2015 nie
przeprowadzono w
jednostce ani analizy
ryzyka, ani samooceny
kontroli zarządczej;
przyjęte w omawianym
zakresie dokumenty są
dokumentami nowymi,
przyjętymi w 2016 r.; rok
2016 jest pierwszym
rokiem wdrażania
procedur w nich
zawartych; dokumenty
należy ocenić pozytywnie
i na dzień sporządzania
sprawozdania audytor
odstępuje od wydania
innych zaleceń w tym
zakresie;
- opracować i wdrożyć
procedury służące
zapewnieniu ciągłości
działania placówki.
- w 2016 roku w szkole
wdrożone zostały nowe
dokumenty dotyczące
audytowanego obszaru,
które nie budzą
zastrzeżeń audytora.
- nie uwzględnia specyfiki
jednostki,
- zapisy dokumentu są
niekompletne,
- pytania ankietowe są
szablonowe
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VII. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Nazwa placówki
Gimnazjum
w Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Owińskach
Przedszkole
w Czerwonaku
P-1
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Czerwonaku

ZS
w BolechowieOsiedlu

SP
w Koziegłowach

Formy pomocy
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe
Działania mediacyjne
Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
Logopedia
Rehabilitacja
Praca indywidualna
Logopedia
Tyflopedagog
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Terapia logopedyczna
Praca indywidualna z dziećmi 5,6-letnimi na bazie Programów Wspierania i Korygowania
Rozwoju
Praca indywidualna z dziećmi w toku bieżącej pracy
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży
Zajęcia rewalidacyjne
Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego Spójrz inaczej
Warsztaty z zakresu profilaktyki: uzależnienia, anorekcja, substancje psychoaktywne,
zdrowe odżywianie, radzenia sobie z agresją, budowania poczucia własnej wartości,
odpowiedzialności, skutecznej komunikacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
życiowymi, zagrożeń w internecie, aktywnego spędzania czasu
Konsultancie z pedagogiem i psychologiem: rozmowy psychoedukacyjne, porady, rozmowy
z rodzicami w celu podnoszenia ich kompetencji wychowawczych
Zajęcia wyrównawcze z kluczowych przedmiotów
Doradztwo zawodowe
Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS
Kierowanie uczniów za pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów do specjalistów
Monitoring podejmowanych działań przez wychowawców
Terapia psychologiczna
Prowadzenie warsztatów dla rodziców
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym
Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym
Zajęcia terapeutyczne indywidualne
Praca z uczniami o zaburzeniach zachowania (lęk, nieśmiałość, agresja, buntowniczość)
Spotkania mediacyjne
Terapia logopedyczna
Podejmowanie natychmiastowej interwencji w sytuacjach kryzysowych
Organizacja pomocy materialnej (wyprawka szkolna, stypendia, dożywianie, odzież, gry i
zabawki)
Terapia pedagogiczna

Liczba
uczniów
116
7
25
15
wszyscy
58
2
10
21
1
3
4
48
4
16
17
20
1
wszyscy
wszyscy

134
90
80
17
10
3
30

38
35
8
188
181
57
335
335
50
ok. 70
wg
potrzeb
58
Wg
potrzeb
Wg
potrzeb
40
20

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

SP
w Kicinie

Zajęcia dla uczniów mających trudności adaptacyjne
Indywidualne spotkania/konsultacje z rodzicami
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ( mnemotechniki i metody uczenia się)
Zaznajomienie uczniów z prawem i konsekwencjami nieprzestrzegania przepisów
Praca z uczniem zdolnym
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia socjoterapeutyczne z pedagogiem szkolnym
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Terapia sensoryczna
Zajęcia logopedyczne
Indywidualizacja nauczania
Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne – kl. 1-6
Zajęcia rewalidacyjne – kl. 1-6
Zajęcia logopedyczne – kl. 1-6
Socjoterapia
Gimnastyka korekcyjna – kl. 0-3
Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Pomoc uczniom z zaburzeniami komunikacyjnymi.
Pomoc uczniom z niepełnosprawnością
Zajęcia o charakterze terapeutycznym
Rozmowy i porady z uczniami potrzebującymi pomocy
Konsultacje z nauczycielami
Porady i konsultacje pedagogiczne dla rodziców
Warsztaty na temat profilaktyki uzależnień – klasy V

37
wg potrzeb

40
247
64
3
89
22
3
33
59
22
3
34
3
59
45
58
1
8
54
48
36
57

VIII. REALIZOWANE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Nazwa
placówki
Gimnazjum
w Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Owińskach
Przedszkole
w Czerwonaku
P-1
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Czerwonaku
ZS

Realizowane programy
Spójrz inaczej
Bliżej prawa
Spotkania, pogadanki, warsztaty w poszczególnych klasach (dotyczące uzależnień,
profilaktyki nikotynowej, onkologicznej, zaburzeń odżywiania oraz zdrowego trybu życia,
odpowiedzialności nieletnich)
„Łatku, podaj łapkę”
„Mój i Twój świat”
„Przyjaciele Zippiego”
Moje dziecko idzie do szkoły
Przyjaciele Zippiego
Dzieciństwo bez próchnicy
Program zapobiegający powstawaniu agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym
Program wychowawczy oparty na wartościach
Moje dziecko idzie do szkoły
Ogólnopolski projekt edukacji, promocji i profilaktyki w kierunku zdrowia jamy ustnej „Zęby
małego dziecka”
Ogólnopolski program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”
Przedszkolny program o bezpieczeństwie i udzielaniu pierwszej pomocy „Mały Ratownik”
Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
Program wychowawczo – profilaktyczny Spójrz inaczej
„Spójrz Inaczej” (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Liczba
uczniów
300
119
wszyscy
wszyscy
wszyscy
50
29
45
wszyscy
wszyscy
wszyscy
23
wszyscy
wszyscy
75
wszyscy
25
wszyscy
213
21

w BolechowieOsiedlu

SP
w Koziegłowach

„Nie pal przy mnie proszę”
„Znajdź właściwe rozwiązanie”
„Czyste powietrze wokół nas”
„Bezpiecznie to znaczy wiedzieć i znać”
„Trzymaj formę”
Zachowaj trzeźwy umysł
Postaw na rodzinę
Owoce i warzywa w szkole
Szklanka mleka w szkole
Bezpieczny kierowca
Bezpieczny pierwszak
Akademia filmowa (emocje, cyberprzemoc, tolerancja)
Rządowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
„Moda na niepalenie” „Chcę być fit”
( w ramach projektu Wielkopolska Onkologia)
Spójrz inaczej (wybrane elementy)
Walka ze stresem (program autorski)
Stop wulgaryzmom (program autorski)
Profilaktyka nikotynowa (program autorski)
Trening antydyskryminacyjny (program autorski)
Warsztaty „ Emocje w moim życiu”
Bądź kumplem, nie dokuczaj
Ogólnopolska kampania społeczna „Ja czytam”
Udział w spotkaniach z władzami powiatu poznańskiego oraz policjantami na temat
Bezpiecznie poruszam się po drogach, z przedstawicielami firmy Bridgestone
Pogadanka na temat bezpiecznej podróży, z przedstawicielami Straży Ochrony Koleibezpieczeństwo na przejazdach kolejowych
Udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczny Internet dla klas 4 - otrzymane wyróżnienie.
Rządowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Walka z używkami
Podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej wśród uczniów - SKS
Ogólnopolska kampania społeczna „Ja czytam”
Udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczny Internet dla klas 4 - otrzymane wyróżnienie.

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

Tydzień Bezpiecznych Mediów
Tydzień Życzliwości
Wycieczki do sądu w Poznaniu
Szkolenie przedmedyczne
Między nami kobietkami - dziewczęta
Czas na zdrowie – ogólnopolski program i konkurs promujący zdrowe odżywianie
Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”
Kampania „Mamy mocne strony”
Program „Bezpieczna +”.
Szkolne akcje profilaktyczne: warsztaty prozdrowotne dotyczące pierwszej pomocy,
odżywiania, środków psychoaktywnych, roślin trujących, dbania o skórę, włosy i paznokcie.
Program „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się nie zepsujesz”
Pierwsza pomoc – policyjny program edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”
„Problem z głowy” – kl.1-3 oraz oddział przedszkolny
„Spójrz inaczej” – kl. 4-6
„Trzymaj formę” – kl. 4-6
„Przyjaciele Zippiego” – kl.1 oraz oddział przedszkolny
„Zachowaj trzeźwy umysł” – kl. 1-6

89
37
24
89
49
wszyscy
wszyscy
423
wszyscy
403
44
98
wszyscy
44
wszyscy
103
23
103
210
344
195
wszyscy
403
44
110
wszyscy
103
45
679
82
183
wszyscy
6 klas
25 Klas
85
wszyscy
wszyscy
21
64
160
160
wszyscy
131
50
102
32
209
22

SP
w Kicinie

„Bieg po zdrowie” – kl.4
„Postaw na rodzinę” – kl.1-6 oraz oddział przedszkolny
„Znajdź właściwe rozwiązanie” – kl. 5-6
„Badania przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych
w gminach wiejskich”
„Owoce i warzywa w szkole” – kl.1-3 oraz oddział przedszkolny
„Mleko w szkole” – klasy 1-6 + oddział przedszkolny
„Czyste powietrze wokół nas”
„Śniadanie daje moc”
„Nie pal przy mnie, proszę”
„Zdrowy styl życia”
„Spójrz inaczej” /wybrane zagadnienia/
Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Trzymaj formę.
Program : Szkolny Klub Sportowy
Bezpieczna droga do szkoły – Policjant Twoim przyjacielem. /NSZZPWW w Poznaniu/

17
wszystkie
65
71
131
wszystkie
25
68
25
65
57
387
116
15
wszyscy

IX. NADZÓR PEDAGOGICZNY
1. EWALUACJA
Nazwa
placówki

Cele ogólne

Gimnazjum
w Koziegłowach

Szkoła promuje czytelnictwo:
- uzyskanie informacji, czy szkoła poprzez swoje działania promuje wśród uczniów wartość czytania;
- uświadomienie uczniom, jak ważna jest rola książki w ich rozwoju.

P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Owińskach

1. Dzieci nabywają określone wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.
2. Zakres współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym
1. Ustalenie jakie w przedszkolu są prowadzone badania wewnętrzne dotyczące procesu wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci.
Ustalenie w jaki sposób są wykorzystywane wyniki tych badań przez przedszkole i nauczycieli.
2. Ustalenie zakresu realizowanych treści matematycznych wynikających z przyjętego programu
wychowania przedszkolnego.
Ustalenie w jaki sposób (środki, metody i formy ) nauczyciele kształtują u dzieci pojęcia matematyczne.

Przedszkole
w Czerwonaku

Działania nauczycieli wspierające rozwój mowy:
- jaki jest zakres realizowanych przez nauczycieli treści edukacji językowej?
- jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczycieli zajęcia w zakresie kształcenia
poprawności artykulacyjnej mowy u dzieci?
- jak często i z jaką systematycznością podejmowane są przez nauczycieli zajęcia w zakresie kształcenia
poprawności gramatycznej mowy u dzieci?
- w jaki sposób (środki, metody i formy)nauczyciele kształtują u dzieci mowę komunikatywną?
- jaki jest poziom kompetencji językowych dzieci kończących przedszkole?
Dzieci są aktywne:
- w jaki sposób nauczyciele tworzą warunki i jakie sytuacje do aktywności dzieci, w tym do nabywania przez
dzieci samodzielności?
- ustalenie , w jaki sposób nauczyciele aktywizują dzieci podczas zajęć dydaktycznych?
- jaki jest poziom samodzielności dzieci oraz umiejętności w zakresie samoobsługi?
- jaki jest udział dzieci w działaniach na rzecz społeczności lokalnej?
Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

P-1
w Koziegłowach
Gimnazjum
w Czerwonaku

Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej
Poprawienie oraz upowszechnienie stanu czytelnictwa w szkole:
- więcej uczniów sięga po książkę w czasie wolnym od zajęć,
- lektury i inne książki czytane są w całości,
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- księgozbiór biblioteki uzupełniany jest o pozycje wskazane przez uczniów.

ZS
w BolechowieOsiedlu
SP
w Koziegłowach

SP
w Czerwonaku
SP
w Owińskach

SP
w Kicinie

Poprawienie organizacji i skuteczności procesów wychowawczych w szkole:
- działania wychowawcze kształtują postawy uczniów wynikające z przyjętych wartości,
- wartości i działania są znane uczniom, rodzicom i nauczycielom,
- prowadzane działania przynoszą efekty.
1. Zebranie informacji na temat poziomu bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły.
2. Pozyskanie opinii na temat współpracy rodziców ze szkołą w celu doskonalenia pracy szkoły.
Respektowanie w szkole norm społecznych, poczucie bezpieczeństwa w szkole.
Jaki jest stopień poczucia bezpieczeństwa uczniów?
Jakie działania służą zapewnieniu bezpieczeństwu uczniom?
Jaka jest efektywność działań?
Badanie wyników nauczania
Klasy I- VI – język polski , matematyka, język angielski, przyroda.
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany:
- monitorowanie jakości pracy szkoły,
- badanie procesów wspomagania i edukacji uczniów w aspekcie ich organizacji.
1. Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie
nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym.
Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach”
3. Stopień przestrzegania zmienionych od 1 września 2015 r. zasad oceniania.
Funkcja oceny szkolnej. Na ile ocena szkolna motywuje uczniów do nauki i wspiera planowanie pracy.
„Rodzice są partnerami szkoły”, uzyskanie informacji:
W jakim stopniu szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy? Czy w szkole
współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci? Czy rodzice współdecydują w sprawach szkoły i
uczestniczą w podejmowanych działaniach?
Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju:
Czy w szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje się inicjatywy na rzecz wzajemnego rozwoju?
Czy szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym?
Czy współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój?

2. WSPOMAGANIE (tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych)
Nazwa
Temat szkolenia
placówki
Gimnazjum w
Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Owińskach

Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychoaktywne jako
element szkolnego programu profilaktyki
Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych
Szkolenie z zakresu zachowania w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego
Indywidualizacja procesu nauczania
Podstawy tworzenia ruchu i choreografii
Dostosowanie działań przedszkola do wymagań nadzoru
Figurowy zawrót głowy – przedszkolak w świecie geometrii
Szkolenie w zakresie edukacji cukrzycowej dla wychowawców
Szkolenie – „ Scenariusz zajęć – budowa (cele, metody, formy)
Edukacja matematyczna
Tutoring – czym jest?
Zabawy logopedyczne

Prowadzący
Marta Kłoszewska
Lidia Woć
Maciej Święcichowski
Ewa Sitko
Roma Jakubowska
Jadwiga Pytlarczyk
Sylwia Reichel
KLANZA
Szpital Kliniczny
w Poznaniu
ODN Poznań
Przedszkole
w Czerwonaku
PPP
Przedszkole
w Owińskach
„Czarodziejski Zamek”
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Przedszkole
w Czerwonaku

P-1
w Koziegłowach

Innowacyjna edukacja przedszkolna. Wprowadzenie do programowania
wychowania przedszkolnego w oparciu o metodę projektów multimedialnych,
dialogi w grupie i język angielski.
Figurowy zawrót głowy – edukacja matematyczna w przedszkolu.
Prawa dziecka w przedszkolu.
Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu – wysuwanie wniosków, ustalanie sposobu
realizacji wniosków.
Liczę, warzę, segreguję – czyli o edukacji matematycznej małych dzieci (dzielenie
się zdobytą wiedzą).
Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich
Pierwsza pomoc – szkolenie rozszerzone
Metody relaksacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym

Gimnazjum
w Czerwonaku

ZS
w BolechowieOsiedlu

SP
w Koziegłowach

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

SP
w Kicinie

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego
Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Rozwijanie kompetencji wychowawczych – w ramach programu Spójrz Inaczej
(superwizja, dwa spotkanie)
Projekt indywidualni – Librus
Tworzenie własnych materiałów na lekcję przy pomocy tablicy interaktywnej
Procedury egzaminacyjne
Projekt „Bądź bezpieczny i prospołeczny”-uszczegółowienie działań w ramach
realizacji programu „Bezpieczna +” w odniesieniu do programu wychowawczego
szkoły.
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych
(legalnych i nielegalnych), zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi oraz
profilaktyka zachowań destrukcyjnych.
Podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii komputerowych w
praktyce. Wykorzystanie narzędzi i programów komputerowych w procesie
dydaktycznym, systemy wykorzystywane w codziennej pracy szkół.
Szkolenia indywidualne dla nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy
programowej z poszczególnych przedmiotów w związku z reformą oświaty.
Dzieci przewlekle chore w placówkach oświatowych
Bądź bezpieczny i prospołeczny
Agresja i przemoc w gminie Czerwonak
Ocenianie kształtujące
Reforma oświaty w praktyce
Szkolenie medyczne
Zajęcia i warsztaty dla nauczycieli z gminy
W kolorowym świecie – gry zabawy z chustą animacyjną.
Oswoić nadpobudliwość.
Dziecko trudne – jak postawa nauczyciela wpływa na funkcjonowanie dziecka i
grupy.
Uczeń trudny – jak wzmacniać jego aktywność szkolną.
Gramy, śpiewamy i tańczymy – z muzyką dobrze się bawimy.
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole.
Wypracowanie metod pracy w szkole i w domu z uczniem nadpobudliwym. Rada
szkoleniowa z udziałem rodziców ucznia.
Obsługa e-dziennika Librus.
Lekcje otwarte (3) dla rady pedagogicznej.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Jakie zmiany wprowadzi reforma edukacji?
Przeciwdziałanie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

dr Anna Basińska

Centrum Szkoleniowe
KLANZA
Maria Nowak
dyrektor
Nauczycielka
Maria Nowak
Edukator zew.
Małgorzata Kotewicz
Edukator zew. ALTIS
Nauczycielka
Sylwia Cieślak
dyrektor
Centrum Działań
Profilaktycznych z
Gdowa
Bogna Fraszczak
Librus
Michał Mikołajczak
dyrektor
Małgorzata Trybuś

FirmA Altis
Lidia Woć

Librus

ODN Poznań
Fundacja CUD
MTRYB
Filip Kołodziejczyk
ORE
WiP
Maciej Święcichowski
ODN
KLANZA
KLANZA
KLANZA

KLANZA
pedagog szkolny
szkolny informatyk
nauczyciele
Bartłomiej Maternicki
Dariusz Freudenreich
Lidia Woć
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Bezpieczna+
Jak współpracować z trudnym rodzicem?
Doskonalenie pracy z dziennikiem Librus?
Uzależnienia i zagrożenia 21 wieku.
Szkoła bezpieczna w sieci.

Małgorzata Trybuś
Zbigniew Maciejewski
Krzysztof Kolanowski
Barbara Szymańska
Dariusz Freudenreich

X. DZIAŁANIA GMINNE ORGANIZOWANE PRZEZ DANĄ PLACÓWKĘ
NAZWA PLACÓWKI
Gimnazjum
w Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach
Przedszkole
w Owińskach
Przedszkole
w Czerwonaku

Tematyka działania
Szkolenie z zakresu tutoringu
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji
w szkole
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Bieg „Polska biega w Gminie Czerwonak”
Zabawy logopedyczne
Scenariusz zajęć – budowa, cele
Zabawy ruchowe połączone z nauką matematyki
Edukacja matematyczna i wprowadzanie liter.
Zajęcia pokazowe z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej.

P-1
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Czerwonaku

ZS
w BolechowieOsiedlu

XVI Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

Wykorzystanie multimediów
Zajęcia integracyjne z seniorami – warsztaty plastyczne
na ludowo
Współtworzenie Czerwonackiego Portalu
Oświatowego w zakładce: Przedszkola
Lekcja otwarta z języka niemieckiego
Lekcja otwarta z matematyki
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z seniorami
– Gminny Dom Kultury Sokół
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
II Festiwal Nauki i Sztuki – Ekoszkoła w ekogminie czyli
eko dodaj do ulubionych

Gminny Konkurs Języka Niemieckiego „Deutsch ist
super”
Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English is fun”
Gminny Konkurs Informatyczny
Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy „RAMBIT”
Gminny Turniej w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt i
Chłopców Szkół Gimnazjalnych
Gminny Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych
Gminny Turniej w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Szkół Gimnazjalnych
Organizacja spotkania Gminnego Zespołu

Uczestnicy
nauczyciele ze szkół gminnych
nauczyciele ze szkół gminnych
mieszkańcy Gminy Czerwonak
mieszkańcy Gminy Czerwonak
gminni nauczyciele
gminni nauczyciele
Nauczyciele z różnych przedszkoli
na terenie gminy
Nauczyciele wychowania
przedszkolnego.
Nauczyciele wychowania
przedszkolnego i nauczania
początkowego.
reprezentanci z wszystkich
gminnych przedszkoli wraz z
opiekunami
nauczyciele
seniorzy, nauczyciele, dzieci
nauczyciele i amatorski
przedszkolny fotograf
Nauczyciele z gminy
Nauczyciele z gminy
Seniorzy i uczniowie
Społeczność gminna
Społeczność szkolna Gimnazjum w
Czerwonaku, uczniowie klas VI
Szkoły Podstawowej w
Czerwonaku, władze Gminy
Czerwonak, dyrektor szkoły, sołtys,
pracownicy Gminy Czerwonak,
pracownicy UAM, zaproszeni
prelegenci
gminne gimnazja

Liczba
19
105

12
8
8
14
8

30

7
40
12
14
14
80
50
300

6

gminne szkoły podstawowe
gminne szkoły podstawowe
gminne szkoły podstawowe
gminne gimnazja

15
4
45
36

gminne szkoły podstawowe

60

gminne gimnazja

36

nauczyciele gminnych szkół

9
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SP
w Koziegłowach

Przyrodniczego
Organizacja szkolenia „Spójrz Inaczej” na I etapie
edukacyjnym
Powiatowy konkurs "Ortograficzne Potyczki" w
Koziegłowach

IV Gminny Konkurs Kaligraficzny

SP
w Czerwonaku

XVII „ Skacząca Piłeczka” zawody Sportowosprawnościowe dla klasII- III
Gminne Mistrzostwa Szkół w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej
Gminny Turniej w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
Gminne Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym
Gminne Zawody w Biegu na Orientację
Agresja i przemoc w gminie Czerwonak
Wykorzystanie i obsługa tablicy multimedialnej
Wykorzystanie tabletów na lekcji
Organizacja szkolno-gminnego rodzinnego rajdu
rowerowego połączonego z VI Dniami Zdrowia
organizowanymi przez GOPS w Czerwonaku – miejsce
boiska SP w Koziegłowach
II Gminny Turniej Piłki Nożnej „Mały Mundial (czerwiec
2017)
Gminny Konkurs Ortograficzny
„Corrida” (06.06.2017)
Gminny Konkurs Piosenki Polskiej

Gminne rozgrywki w „Dwa ognie”
Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

SP
w Owińskach

II Gminny Konkurs Języka Polskiego – konkurs
pięknego czytania utworów prozatorskich Łukasza
Wierzbickiego
Ocenianie kształtujące w praktyce.

Otwarcie Sali Sportowej.

Organizacja przedmiotowych / przedmedycznych
konkursów gminnych:
„Mistrz języka polskiego” – kl. 5-6
„Bajka matematyczna” – kl.1-3
„Myślę, liczę, tworzę” – kl. 4-6
„Potrafię uratować życie” – kl. 6
„ Let’s play /Also spielen wir” – kl.4-6
(międzyszkolny konkurs
na najciekawszą grę językową)
Organizacja gminnych zawodów sportowych:
Indywidualne Biegi Przełajowe
Biegi Sztafetowe

nauczyciele gminnych szkół
Uczniowie klas VI z 5 szkół z Gminy
Czerwonak oraz 17 szkół z powiatu
poznańskiego
Finał gminny – 15 szkół
Finał powiatowy - 17 szkół
Uczniowie klas III z 5 szkół z Gminy
15
Czerwonak
Zespoły 12 osobowe z 5 szkół
60
Gminy Czerwonak
Uczniowie klas IV- VI
Uczniowie klas IV- VI
Uczniowie klas IV- VI
Uczniowie klas IV- VI
Uczniowie klas IV- VI
Warsztaty dla nauczycieli
Warsztaty dla nauczycieli
Warsztaty dla nauczycieli
Rajd: Start-SP Koziegłowy,
trasa po Puszczy Zielonka
Festyn

60
100
100
50
45
100
10
30
ok. 250
ok. 500

Uczniowie klas I i II

10

Uczniowie kl. III – szkoły z gminy

15

Klasy I-III: SP Czerwonak,
SP Koziegłowy, SP Bolechowo, SP
Kicin, SP Owińska
Klasy III – szkoły z gminy
Uczniowie ze szkół: SP Czerwonak,
SP Owińska, SP Koziegłowy
Uczniowie ze szkół:
SP Czerwonak, SP Koziegłowy, SP
Bolechowo, SP Kicin
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej ze szkół
podstawowych z terenu gminy
społeczność szkolna,
przedstawiciele organu
prowadzącego, KO, starostwa,
radni gminny, rodzice

15
50
10
12
34
300

po
ok. 100

uczniowie ze szkół podstawowych z
terenu gminy
wraz z opiekunami

27

SP
w Kicinie

Jasełka dla mieszkańców Owińsk.

mieszkańcy Owińsk

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
Gminny Turniej Piłki Ręcznej Igrzysk Młodzieży
Szkolnej
Gminny Turniej Unihokeja Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Piknik Czterech Wielkich – obchody 700-lecia Kicina

gminne szkoły podstawowe
gminne szkoły podstawowe

Święto Gór na Nizinach

I Gminny Konkurs Języka Angielskiego: „ W kręgu
krajów anglojęzycznych”
Spotkanie terenowe nauczycieli przyrody –
wykorzystanie zasobów najbliższej okolicy.

gminne szkoły podstawowe
uczniowie, rodzice, społeczność
lokalna Gminy Czerwonak
uczniowie, rodzice, społeczność
lokalna Gminy Czerwonak oraz
Poznania
gminne szkoły podstawowe

207
15
40
30
700
80
20

nauczyciele ze szkół Gminy
Czerwonak

7

XI. WOLONTARIAT/DZIAŁANIA CHARYTATYWNE:
Nazwa placówki
Gimnazjum
w Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach

Przedszkole
w Owińskach
Przedszkole
w Czerwonaku

P-1
w Koziegłowach

Gimnazjum
w Czerwonaku

Organizowane akcje
Całoroczna zbiórka nakrętek
Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Skałowie
Działalność Szkolnego Koła Caritas: świąteczne zbiórki żywności, pieczenie pierniczków na Wigilię dla
chorych i samotnych, sprzedaż kremówek, prowadzenie kawiarenki dla rodziców podczas dyżurów
nauczycielskich; udział w akcji Tytka Świąteczna
Przygotowywanie paczek dla dzieci z domów dziecka i świetlic terapeutycznych
Zbiórka znaczków dla Afryki
Góra grosza
„Kasztaniaki” – zbiórka darów dla leśnych zwierząt
Zbiórka nakrętek
Akcja „Słoik” – pomoc dla schroniska dla zwierząt
Zbiórka darów do schroniska
Zbieranie nakrętek dla chorego dziecka
Góra Grosza
Opatrunek na ratunek
Góra grosza
Kup Pan szczotkę
Mały Wolontariat – Niewidzialna Ręka
Zbiórka nakrętek – akcja dla dziecka z terenu naszej gminy
"Zbieraj nakrętki" (Pomagamy Nadii podopiecznej Fundacji "Zdążyć z pomocą")
Góra Grosza - akcja organizowana przez Towarzystwo "Nasz Dom" (Zbieramy fundusze na programy
pomocowe dla domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i innych placówek opiekuńczowychowawczych)
Marzycielska Poczta - ogólnopolska akcja wysyłania listów do chorych dzieci
Serce za Odwagę - ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Pro Patria wysyłanie kartek świątecznych dla
kombatantów, żołnierzy Podziemia Niepodległościowego
Zbieraj makulaturę-ratuj konie! - zbiórka makulatury w ramach akcji Klubu Gaja
Świąteczna zbiórka karmy dla zwierząt z Międzygminnego Schroniska w Skałowie" - akcja
zorganizowana przez Gminę Czerwonak
Z inicjatywy rodzica podjęcie współpracy z przedszkolem w Kamerunie w ramach wolontariatu ,,Paczka
dla Afryki”.
Całoroczne korepetycje koleżeńskie
Całoroczna zbiórka makulatury, nakrętek
Promocja wolontariatu poprzez organizację Dnia Wolontariusza –
grudzień 2016 r.
Kiermasz świąteczny
Góra Grosza
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ZS
w BolechowieOsiedlu

SP
w Koziegłowach

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

SP
w Kicinie

Zbiórka rzeczy dla schroniska dla zwierząt
Gimnazjum dla hospicjum
Śniadanko dla kolegi
Dyżury w świetlicy socjoterapeutycznej
Olimpiada Przedszkolada
Szlachetna Paczka
Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”
Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego dziecka z Bolechowa – Osiedla
Zbiórka żywności dla podopiecznych Drużyny Szpiku
Zbiórka zabawek dla Domu Dziecka w Szamotułach
Zbiórka karmy dla zwierząt – „Uratuj psisko i wspomóż schronisko”
Gminny wolontariat (współpraca z GOPS)
Koncert charytatywny im. Bartka Hadyńskiego (Drużyna Szpiku)
Drużyna Szpiku w Ikea – zbiórka pieniędzy na Fundację
Uczniowski wolontariat naukowy – samopomoc koleżeńska
Wolontariat szkolny (pomoc koleżeńska)
Szlachetna Paczka
Zbiórka dla schroniska w Przyborowie
Pozyskanie funduszy na półkolonie dla 8 dzieci z rodzin ubogich
Szkolne Koło Caritas:
- akcja wolontariuszy w sklepach sieci Chata Polska, Biedronka i Carrefour - zbiórka żywności dla
jadłodajni Caritas Archidiecezji Poznańskiej
- zbiórka darów i odwiedziny podopiecznych Schroniska dla Zwierząt przy ul. Bukowskiej w Poznaniu
- Niedziela Palmowa - kiermasz wielkanocny - sprzedaż ozdób wielkanocnych wykonanych przez
wolontariuszy podczas warsztatów plastycznych
- Kawiarenka Caritas - rozprowadzanie ciasta pieczonego przez dzieci podczas dyżurów nauczycielskich
(dochody z kawiarenki przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z rodzin
ubogich
- Zbiórka książek, gier, zabawek i maskotek dla Domu Dziecka przy ul. Swoboda w Poznaniu we
współpracy z psychologiem i pedagogami
- II edycja zbiórki żywności – świąteczna Tytka Miłosierdzia
Akcja Góra Grosza
Światowy Dzień Chorego- nabywanie właściwego stosunku do ludzi chorych i niepełnosprawnych,
zachęcanie do niesienia im pomocy. Własnoręczne wykonanie kartek dla chorych dzieci- udział w akcji
Marzycielska poczta.
Zbiórka gier, książek i artykułów biurowych dla Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza w Poznaniu.
Zbiórka nakrętek na wózek inwalidzki dla dziecka niepełnosprawnego
Akcja „Podaj mydło”
Zbieranie nakrętek dla Sebastiana (dziecka z porażeniem mózgowym).
Zorganizowanie paczek żywnościowych dla dzieci z rodzin potrzebujących.
Zbieranie karmy, zabawek dla zwierząt ze schroniska.
Udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Szkołę Muzyczną w Poznaniu z okazji
obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – oddział w Poznaniu – „Motyli Wolontariat”.
Stowarzyszenie Piękne Anioły - „Czysty Aniołek” – GOPS Czerwonak.
Zbiórka zniczy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Owińskach ( październik)
Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnej dziewczynki ( cały rok)
Akcja „Kosmetyczka” dla podopiecznych Domu Dziecka w Otorowie (listopad /grudzień)
„Paczka od św. Mikołaja” – paczki dla uczniów z rodzin wielodzietnych z naszej szkoły.
( grudzień)
Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt w Skałowie ( listopad / grudzień)
„ Wielkanocny zajączek” – j.w. ( marzec / kwiecień)
„Gorączka złota” (styczeń – maj)
„Czysty aniołek” (maj / czerwiec)
Żywność oraz koce i zabawki dla schroniska.
Góra grosza.
Kółko misyjne – zbiórka żywności w puszkach /na rzecz Przytuliska św. Jana Bożego w Poznaniu/
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„Szlachetna paczka” /z okazji Bożego Narodzenia/

XII. UDZIAŁ W WYDARZENIACH I AKCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ:
Wydarzenia gminne
11 listopada
Kiermasz Mikołajkowy
27 grudnia
Żywność dla schroniska
10 kwietnia
Sprzątanie Świata
3 maja
Przedszkolada

P1 Ko

P2 Ko

PO

x

P Cz

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ZS B-O

x
x
x
x
x
x
x

SP O

x
x
x
x
x
x
x

SP Cz

SP Ko

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

SP Ki

x
x
x
x
x
x
x

G Cz

G Ko

x

x
x

x
x
x
x
x

x

XIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI: ciekawe inicjatywy we współpracy z rodzicami:
Nazwa
placówki
Gimnazjum
w Koziegłowach

P-2
w Koziegłowach

Przedszkole
w Owińskach

Przedszkole
w Czerwonaku

P-1
w Koziegłowach

Ciekawe inicjatywy we współpracy z rodzicami
Warsztaty dla uczniów na Politechnice Poznańskiej połączone z wykładami
Spotkanie poświęcone wpływowi czytania na rozwój dzieci i młodzieży
Przygotowywanie paczek dla dzieci z domów dziecka i świetlic terapeutycznych
Przygotowanie dla dzieci, nauczycieli oraz pracowników szkoły słodkich upominków mikołajkowych
Prowadzenie kawiarenki podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Festyn rodzinny- zawody sportowe, wspólne zabawy rytmiczne i ognisko.
Łańcuch świąteczny- wspólne wykonywanie łańcucha, który ozdobił przedszkole.
Konkursy plastyczne np. konkurs na wiosenny kwiat, choinkę, pacynkę ziemniaczaną.
Zajęcia otwarte np. taneczne doznania łączące pokolenia, świąteczny czas.
Biuletyn dla rodziców- różnorodne artykuły dla rodziców wspierające rozwój dziecka umieszczane na
gazetce przedszkolnej.
Uroczystości przedszkolne- Rodzice dla dzieci wystawili bajkę pt. Kopciuszek.
Pomoc w organizacji i uświetniania uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Balik Karnawałowy.
Pasowanie na przedszkolaka.
Przegląd Formacji Tanecznych (pieczenie ciast, przynoszenie owoców, przygotowanie strojów).
Sponsorowanie Imprezy I Przeglądu Formacji Tanecznych .
Eksperymenty – zajęcia dla wszystkich przedszkolaków prowadzone przez Rodzica.
Udział rodziców w warsztatach plastycznych oraz na zajęciach otwartych warsztatowych na temat rozwoju
mowy i nauce czytania.
Prace na rzecz przedszkola - malowanie korytarza, wykonanie półek do przechowywania przyborów do
mycia zębów, opracowanie i wykonanie baneru reklamowego.
Warsztaty plastyczne – wykonanie kartek świątecznych dla hospicjum.
Realizacja projektów edukacyjnych – rodzice w roli ekspertów.
Bookcrossing – uwalnianie książek – liczba uczestników akcji 43 osoby.
Tematyczne warsztaty plastyczne dla dzieci i ich rodzin (ozdoby świąteczne).
Akcja ,,Upiększamy nasze przedszkole” – zakup kurtyny, farb i rekwizytów w celu uatrakcyjnienia dekoracji
przedszkola, wzbogacenie szafy teatralnej o nowe stroje, zagospodarowanie kącików książek i kącików
zainteresowań o nowe pozycje.
Cykliczne czytanie utworów literackich przez rodziców - ,,Klub Czytających Rodziców”, ,,Bajkowe poranki”.
Udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”.
Warsztaty z rodzicami ,,Spotkanie przy choince” w oparciu o edukacyjny projekt grupowy 6-latków ,,Mali
odkrywcy”.
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowanie dla
rodziców na terenie przedszkola zajęć prowadzonych przez psychologów poradni:
- wykład ,,Co każdy rodzic wiedzieć powinien o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolny”;
-zajęcia wykładowo – warsztatowe ,,Błędy popełniane przez dobrych rodziców”.
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Gimnazjum
w Czerwonaku

ZS
w BolechowieOsiedlu

SP
w Koziegłowach

SP
w Czerwonaku

SP
w Owińskach

SP

Z inicjatywy rodzica podjęcie współpracy z przedszkolem w Kamerunie w ramach wolontariatu ,,Paczka dla
Afryki”.
Zbiórka makulatury w ramach akcji Klubu Gaja ,,Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – do 15.05.2017 r.
zebraliśmy 417 kg.
Współpraca z rodzicami w rozwijaniu u dzieci zainteresowania książką i czytelnictwem poprzez udział
dzieci i rodziców w konkursie organizowanym przez przedszkole ,,Moja książka”.
Zakup słodkich niespodzianek dla wszystkich uczniów gimnazjum z okazji: Dnia Patrona (drożdżówka),
tłustego czwartku (pączek), świąt Bożego Narodzenia (czekolada), świąt Wielkiej Nocy (czekolada)
Sponsorowanie wyjazdu ucznia na zieloną szkołę
Współpraca rodziców przy organizacji imprez szkolnych np.: kiermasz świąteczny, II Festiwal Nauki i Sztuki
„Czytajmy razem” – cykliczne czytanie baśni Hansa Christiana Andersena przez rodziców w oddziale
przedszkolnym
„Piernikowe dekoracje” – warsztaty dekorowania pierników przez rodziców w oddziale przedszkolnym
„Papierowe inspiracje” – papierowa wiklina, cykliczne warsztaty prowadzone przez rodzica w szkolnej
świetlicy
„Święto Pyry” – festyn środowiskowy pod hasłem „Swojskie klekotanie”
„Dzień Dziecka na sportowo” – festyn środowiskowy
„Bezpieczna +” – projekt uczniów klas IV i VI we współpracy z rodzicami
Pogadanka i list dotyczący przemocy w rodzinie
Ulotka dla rodziców pierwszoklasistów „Mamo, tato, idę do szkoły”
Pogadanka dotycząca racjonalnego korzystania z mediów
Mediacje z rodzicami
Imprezy integracyjne: np. Ognisko- Dziewicza Góra, Dzień Babci, Dzień Rodziny, Dzień Mamy i Taty, Jasełka,
wieczernica-pieśni patriotyczne
Przedstawienie, w którym w role aktorów wcielają się rodzice
Imprezy i konkursy zorganizowane przez Radę Rodziców
Rodzinny Rajd Rowerowy
„Szkoła dla Rodziców”- warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych
Piknik integracyjny z dziećmi i rodzicami na Dziewiczej Górze.
Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne – przygotowanie ozdób na szkolny kiermasz.
Organizacja wycieczek klasowych.
Przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych (Wigilia klasowa, Mikołajki, Wielkanoc, Festyn rodzinny).
Aktywny udział rodziców w życiu klasy: pomoc w wycieczkach, imprezach klasowych, wyjazdach na
pływalnię, aktywne uczestniczenie w zebraniach i indywidualnych rozmowach.
Wspólne warsztaty – wykonanie ozdób na kiermasz świąteczny.
Rajdy rowerowe.
Przedstawienie Jasełkowe.
I edycja szkolnego kina „Stefcio Dobra Rada”.
Przedstawienie „Bajkowy Ambaras” z okazji Dnia Matki.
Miejsca pracy naszych rodziców – wycieczki do interesujących miejsc pracy rodziców ( w czerwcu wyjazd na
lotnisko Ławica).
Wspólna organizacja wycieczek.
Klasowe wigilie z rodzicami, gry i zabawy z udziałem rodziców, organizowanie ognisk na Dziewiczej Górze.
Spektakl pt. „Opowieści z Niepamięci”.
Kiermasze bożonarodzeniowe: w „Koguciku” i w szkole.
Spartakiada mikołajkowa.
Lekcje z udziałem rodziców – cykl zajęć w klasie 1 oraz oddziale przedszkolnym.
Festyn Rodzinny.
Dzień Dziadków.
Realizacja projektu „Dymisz, trujesz, pożałujesz”
Wspólne pieczenie i zdobienie pierników.
Święto Pyry.
Malowanie pisanek z udziałem rodziców.
Bajki naszego dzieciństwa – czytanie baśni przez rodziców w kl. 0-3
Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.
Piknik Czterech Wielkich – obchody 700-lecia Kicina
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w Kicinie

Kiermasz pod Aniołem
Dni słodkości – „Czwartek łasucha”
Spotkania historyczno – literackie.
Dzień Dziecka: konkurs „Mam talent”+ loteria fantowa
Zbiórka makulatury.

XIV. DZIAŁANIA REALIZOWANE W SZKOLE/PRZEDSZKOLU
1. GIMNAZJUM W KOZIEGŁOWACH
Tematyka działania
Udział w gminnej akcji narodowego czytania „Quo vadis”
Realizacja drugiej części zajęć, których celem było powstanie
Szkolnego Klubu Mediatora
Gminne sztafetowe biegi przełajowe; udział zwycięskich
drużyn w mistrzostwach powiatowych

Zajęcia z ekologii z uwzględnieniem tematyki niskiej emisji i
segregacji odpadów pod patronatem Biblioteki Ekologicznej w
Poznaniu
Udział w meczach Lecha Poznań (Lech – Arka Gdynia, LechGórnika Łęczna)
Wizyta na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Fizyki
Stosowanej – udział w wykładzie oraz warsztatach
Lekcja biologii oraz plener plastyczny w Muzeum w Uzarzewie
Udział w Lidze Mistrzów Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej
Udział w kilku spotkaniach z autorami książek dla młodzieży w
ramach szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki
Szkolny Konkurs o Krajach Niemieckojęzycznych
Dzień Papieski
Udział w lekcji kinowej „Magia kina”
Gminne Mistrzostwa w Piłce Halowej dziewcząt i chłopców
Impreza integracyjna „Jak się masz pierwszaku, jak się
masz…?
Rajdy Młodszego i Starszego Przyrodnika
Kulinarny gimnazjalny MasterChef
Czytane przerwy
Udział w Powiatowym Konkursie Rzeźbiarskim
Udział w Konkursie Informatycznym „Avatarek”
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Pływaniu Sztafetowym;
udział w finale wojewódzkim

Eko-warszaty na Dziewiczej Górze zorganizowane we
współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Obywatelska
Szkolna uroczystość z okazji Dnia Niepodległości
Udział w przedstawieniu teatralnym „Igrzyska strachu”
Udział w lekcjach organizowanych przez Muzeum Narodowe
w Poznaniu

Liczba
uczestników
9
150

Sukcesy

60

I miejsce dziewcząt: Gimnazjum
Czerwonak
I miejsce chłopców: Gimnazjum
Koziegłowy

50

130
50
138
11
15

I miejsce w grupie

10
352
138
20
138
214
98
150
3
30
20

Wyróżnienie: Bożena Woźniak
I miejsce w kategorii dziewczyn
w Mistrzostwach Powiatu; X
miejsce w Mistrzostwach
Województwa

120
352
250
352
32

Udział w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej
Szkolny Konkurs Wiedzy o Religiach
Projekt „Spotkanie z ciekawą książką”
Udział w jarmarku świątecznym zorganizowanym przez CRKF
Akwen
Spotkanie ze Świętym Mikołajem
Wycieczka do Berlina
Wykład w ramach Europejskiego Dnia Prawnika poświęcony
prawu do obrony
Warsztaty z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego
Wycieczka edukacyjna Aquanetu
Gminne rozgrywki w koszykówkę
Szkolny Konkurs na wieniec i kalendarz adwentowy
Spotkanie z prokuratorem
Szkolne obchody rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
Udział w koncercie podczas obchodów Dnia Judaizmu
Gminne rozgrywki w Piłce Siatkowej
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spotkanie z uczestnikami wyprawy amazońskiej: Śladami
Arkadego Fiedlera – 80 lat później
Połowinki dla klas II
Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
Randka w ciemno z książką
Udział w Festiwalu Podróżniczym „Śladami Marzeń”
Wizyta w Skoda Auto Lab
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Koszykówce
Wycieczka do Londynu
Wizyty w sądzie rejonowym w Poznaniu
Wycieczka do Fabryki Solaris Bus Coach
Wycieczki do spalarni śmieci
Gminny Konkurs Języka Niemieckiego w Bolechowie
Udział w Konkursie Wiedzy o Prawie
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Udział we wszystkich konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium Oświaty
Całoroczny konkurs matematyczny „Kącik logiczny”
Całoroczna rywalizacja międzyklasowa „Liga Klas”
Wycieczki klasowe kilkudniowe

24
15
352
5 + 60 uczniów
wykonujących
ozdoby
352
100
119
119
60
20
30
50
352

I miejsce - Koziegłowy

10
20
100
98
100
50
40
90
20
20
119
30
116
7
11
5
100

IV miejsce

I miejsce
1 laureat, 1 finalista

35
352
250

2. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach
Tematyka działania
Liczba uczestników
Festyn rodzinny
społeczność przedszkolna
Konkurs na ziemniaczaną pacynkę
społeczność przedszkolna
Akcja „Kasztaniaki” / Spotkanie z
społeczność przedszkolna
leśniczym
Uroczystość otwarcia nowej części
zaproszeni goście/
przedszkola
społeczność przedszkolna
Konkurs na najpiękniejszą choinkę
społeczność przedszkolna

Sukcesy
Integracja dzieci i rodziców
Współpraca z rodzicami
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z rodzicami
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Konkurs „Flamcio”
Jasełka dla seniorów
Konkurs „Wiosenny kwiat”

społeczność przedszkolna
40
społeczność przedszkolna

3. Gminne Przedszkole w Owińskach
Tematyka działania
Konkurs przedszkolny „ Dobre Maniery”
Konkurs przedszkolny „Mam Talent”
Pasowanie na przedszkolaka
Bożonarodzeniowe warsztaty dla rodziców i dzieci
Wigilia przedszkolna
Wielkanocne śniadanie
Biesiada z Babcią i Dziadkiem połączone z balikiem
karnawałowym
Wycieczki: do ZOO,
Łysy Młyn,
Borówiec,
Plac Zabaw Michałek
Wycieczka na Dworzec Kolejowy z okazji Dnia Kolejarza
Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego w
Pamiątkowie
Kino Apollo – przedstawienie teatralne
Multikino – I wizyta w Multikinie – projekcja filmu, lekcja
poglądowa, wizyta w sali projekcyjnej
Przedstawienie teatralne o św. Damianie – organizowane
przez Szkołę Podstawową w Owińskach
Zajęcia otwarte dla rodziców
– „Rozwój mowy u dziecka 4 letniego”
- „Jak nauczyć dziecko czytać”
Konkurs recytatorski w Koziegłowach
Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Czerwonaku
„ Zajączek – hip – hop” – organizowany przez Filharmonię
zmysłów na terenie Gminnej Biblioteki
Udział w konkursie na wstążkę pt. „Zima”
- organizowanym przez Przedszkole w Czerwonaku
Przegląd Formacji Tanecznych -„Taniec z przytupem”
Udział w konkursie plastycznym „Bawię się bezpiecznie”organizowanym przez Komendę Miejską Policji w
Poznaniu, ENEA Operator, Bridgestone Poznań
Podchody przyrodnicze z Flamciem – organizowane przez
Przedszkole nr 2 w Koziegłowach
Dzień Dziecka
Festyn Rodzinny na Dziewiczej Górze połączony z II
biegiem przedszkolaków
Plener ekologiczny – organizowany przez Przedszkole w
Czerwonaku
Uroczystość Zakończenia Przedszkola

Liczba
uczestników
95 dzieci
95 dzieci
25 dzieci
4 grupy
przedszkolne
95 dzieci
95 dzieci
4 grupy
przedszkolne
95 dzieci
25 dzieci
45 dzieci
95 dzieci
20 dzieci

Współpraca z rodzicami
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Współpraca z rodzicami

Sukcesy
Drobne upominki
Drobne upominki
Drobne upominki
Wspólne wykonanie prac

Miła i wspaniała atmosfera,
podziękowania od seniorów

86 dzieci
75 dzieci
45 dzieci
95 dzieci
25 dzieci
25 dzieci
2 dzieci
2 dzieci
60 dzieci

12 dzieci z
różnych grup
2 dzieci

Wyniki konkursu w czerwcu

25 dzieci
95 dzieci
95 dzieci

Drobne upominki
Medale za II Bieg Przedszkolny

25 dzieci

Drobne upominki

33 dzieci

Dyplomy, drobne upominki
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4. Gminne Przedszkole im. „Dzieci z Leszczynowej Górki” w Czerwonaku
Tematyka działania
Liczba uczestników
Plener ekologiczny
ok. 150
Festyn Rodzinny
ok. 300
Konkurs dla wszystkich przedszkoli – Książeczka Zimowe
5 przedszkoli
opowieści

Sukcesy

5. Gminne Przedszkole Nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach
Tematyka działania
Liczba
Sukcesy
uczestników
XVI Gminny Konkurs Recytatorski
32
Dyplom dla 1 wychowanka naszego przedszkola za
Przedszkolaków (etap wew. i zew.)
wyróżniający się ogólny wyraz artystyczny
Ogólnopolski konkurs plastyczny „25 lat
4
Wyróżnienie dla 1 dziecka
PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”
Ogólnopolski konkurs plastyczny
50
Dyplomy uznania dla każdego uczestnika konkursu
„Wielkanocna pisanka”
Konkursy przyrodnicze – „Drzewo roku
75
Rozbudzanie zamiłowania do przyrody i
2017” oraz „Święto Drzewa – wśród pól”
uświadamianie konieczności jej ochrony
Konkursy plastyczno-literackie – „Moja
25
I miejsce, dyplomy oraz nagrody książkowe
książka” oraz „Zimowa opowieść”
Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel miś”
60
Wyróżnienia dla wszystkich dzieci
Konkurs „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” 150 rodzice, Zebranie 417 kilogramów makulatury
pracownicy
Gminna Olimpiada Przedszkolada
25
Puchar dla przedszkola za ogólną sprawność fizyczną,
medale i nagrody dla każdego uczestnika
Projekt przedszkolny „Muzyczne podróże z
150
Zdobycie przez dzieci „wiedzy w pigułce” o wybranych
Koziołkiem Matołkiem po świecie”
kontynentach
Projekt „Mali odkrywcy”
25
Umiejętność współpracy w zespole, zdobycie wiedzy o
otaczającym świecie podczas wycieczek
Program edukacyjny „ Moje dziecko idzie
50 dzieci,
Podniesienie poziomu wiedzy nt. wybranych
do szkoły”
rodzice
elementów dot. zdrowego stylu życia i kształtowania
nawyków prozdrowotnych
Program promocji zdrowia psychicznego
25
Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, radzenie
„Przyjaciele Zippiego”
sobie w sytuacjach trudnych
Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka
150
Integracja społeczności przedszkolnej
Jasełka dla seniorów połączone z
50
Przełamywanie tremy podczas występów,
przeglądem kolęd
kształtowanie wrażliwości wobec drugiego człowieka
Spotkanie integracyjne z podopiecznymi
45
Tolerancja wobec innych osób – osób
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach
niepełnosprawnych
„Na ludową nutę”
Obchody Światowego Dnia Pluszowego
150
Dobra zabawa
Misia
Spotkanie z leśnikiem połączone z
150
Wyrabianie postawy proekologicznej
sadzeniem drzewa w ramach obchodów
„Święta Drzewa”
Bajkowe Ludki świętują Dzień
150
Rozwijanie uczuć patriotycznych
Niepodległości – wykorzystanie inscenizacji
o treści patriotycznej „Co Gapcio i Mądrala
wiedzą o Dniu Niepodległości” oraz
prezentacji multimedialnej
Cykl opowiadań o przyrodzie: Opowieść
150
Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody,
dębu-jesień; Zimowa opowieść o dębie;
zdobywanie wiedzy o przyrodzie podczas różnych pór
35

Dąb i przyjście wiosny
Zajęcia interaktywne na planie filmowym
Współpraca z Fundacją Nasza Ziemia
propagującą edukację ekologiczną i
przyrodniczą
Zajęcia integracyjne z seniorami –
warsztaty plastyczne na ludowo
V Olimpiada Przedszkolaków
Przedszkolna akcja „Poczta Świętego
Mikołaja”
Cykl spotkań tzw. zajęć bibliotecznych dla
przedszkolaka
Koncerty muzyczne w wykonaniu
Filharmonii Poznańskiej oraz Filharmonii
Pomysłów
Cykliczne uroczystości przedszkolne:
Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki,
Wigilia, Balik karnawałowy, Dzień Babci i
Dziadka, Wielkanoc, Wiosenny korowód,
Dzień teatru, Drzwi Otwarte, zakończenie
roku
Spotkania z ludźmi ciekawych zawodów
połączone z zajęciami edukacyjnymi:
spotkanie ze strażakami, policjantami oraz
strażnikami gminnymi
Wizyta w gabinecie stomatologicznym

24
150

40
150
27
25
150

150

roku, aktywne czytanie opowiadań
Zdobycie wiedzy nt. tworzenia filmów
Założenie w przedszkolu Klubu Naszej Ziemi

Zdobycie nowych umiejętności plastycznomanualnych, kultywowanie tradycji regionalnych
Propagowanie idei zdrowego współzawodnictwa oraz
zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu
Aktywny udział rodziców
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w
Koziegłowach
Wprowadzenie w świat muzyki polskiej, przybliżanie
dzieciom różnych regionów Polski, w tym strojów
ludowych oraz różnych legend
Kultywowanie tradycji polskich, regionalnych i
lokalnych

150

Znajomość numerów alarmowych oraz zasad
zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach

50

Pokonanie lęku przed stomatologiem. Zwiększenie
wiedzy nt. higieny jamy ustnej
Poznanie najbliższego otoczenia: ogródki działkowe,
skrzyżowanie, ryneczek z warzywami i owocami,
poczta, park itp.. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa
poza terenem przedszkola
Poznanie ciekawego miejsca. Utrwalanie zasad
bezpieczeństwa poza terenem przedszkola

Wycieczki grupowe tematyczne

150

Wycieczki autokarowe poznawczorekreacyjne dla całego przedszkola

150

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku
Tematyka działania
Liczba uczestników
Organizacja wielu imprez wynikających
300
ze szkolnego kalendarza
Prowadzenie klasy patronackiej – Błękitni
9 chłopców
Owińska (piłka nożna)
Udział w Wojewódzkich Konkursach
80
Przedmiotowych
Współpraca z seniorami

100

Organizacja lekcji poza murami szkoły

220

Organizacja II Festiwalu Nauki i Sztuki.

300

Organizacja wymiany międzynarodowej

18

Sukcesy
Nauka, wychowanie, integracja środowiska
szkolonego, promocja szkoły
Nauka, wychowanie, integracja środowiska
szkolnego, promocja szkoły
Wojciech Kłobuchowski, uczeń klasy III a
dwukrotnym laureatem Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z matematyki i fizyki
Wspólny udział w szkolnych uroczystościach:
święta patriotyczne, wymiana młodzieży
Nauka, wychowanie, integracja środowiska
szkolonego, promocja szkoły
Integracja środowiska szkolonego, promocja
szkoły w gminie
Doskonalenie kompetencji językowych,
36

ze szkoła partnerską w Niemczech
Organizacja zielonej szkoły – Warszawa
2017
Udział w zawodach sportowych
Lepsza szkoła – Sesja z + (matematyka)
Warsztaty etyczno – filozoficzne dla
rodziców
Udział w licznych konkursach

7. Zespół Szkół w Bolechowie-Osiedlu
Tematyka działania
Szkolny Konkurs Językowy (język
angielski, język niemiecki)
Etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych dla szkoły podstawowej
i gimnazjum
Etap szkolny Gminnego Konkursu Języka
Niemieckiego
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Etap szkolny Gminnego Konkursu
Piosenki Polskiej dla klas I-III
Etap szkolny Gminnego Konkursu
Matematycznego dla klas I-III „Zostań
mistrzem matematyki”
Szkolny Konkurs Ortograficzny

195
100
160
5
30

integracja środowiska, promocja szkoły
Nauka, wychowanie, integracja środowiska
szkolonego, promocja szkoły
Nauka, wychowanie, integracja środowiska
szkolonego, promocja szkoły
Pomoc w nauce matematyki
Promocja szkoły, integracja środowiska
rodzicielskiego
Nauka, wychowanie, promocja szkoły

Liczba uczestników
125 uczniów

Sukcesy
wyróżnienia dla uczniów zgodnie z regulaminem
konkursu
uczniowie klas IV-VI
uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego
szkoły podstawowej i Konkursu Języka Polskiego przez Michelle
I-III gimnazjum
Muskałę (kl. VI)
uczniowie klasy VI
I miejsce na etapie gminnym- Michelle
szkoły podstawowej Muskała
8 uczniów
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
wyłonienie reprezentacji do konkursu gminnego,
w którym uczennica klasy IV zajęła I miejsceMartyna Frąckowiak
uczniowie klas I-III
II miejsce na etapie gminnym- Zofia Kasperowicz
szkoły podstawowej
uczniowie klas I-III
II miejsce indywidualnie- Patryk Hoffmann
szkoły podstawowej
89 uczniów

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

społeczność szkolna

„ Pilny uczeń” – konkurs świetlicowy
„ Mistrz wzorowego zachowania” –
konkurs świetlicowy

dzieci uczęszczające
do świetlicy
dzieci uczęszczające
do świetlicy

Szkolny Konkurs recytatorski

5 uczniów

Projekt „Bezpieczna +”

44 uczniów

Projekt „Krajobrazy przeszłości”

społeczność szkolna

Dzień Logicznego Myślenia
Święto Pyry – „Swojskie klekotanie” –
festyn środowiskowy

89 uczniów

krzewienie kultury języka ojczystego,
propagowanie zasad poprawnej polszczyzny
zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół oraz
rodziców
wyróżnienia przyznawane raz w miesiącu

wyróżnienia przyznawane raz w miesiącu
wyłonienie reprezentacji do etapu gminnego
konkursu recytatorskiego „Jesienna Zaduma”, w
którym uczennica klasy VI- Wanessa Krupa
zajęła I miejsce i otrzymała nominację do etapu
powiatowego
wdrażanie uczniów do pracy zespołowej,
odpowiedzialność za innych, odnajdywanie
przez każdego ucznia swoich zalet
poznanie przeszłości najbliższej okolicy, udział w
pracach plastycznych, duże zaangażowanie
uczniów
duże zaangażowanie uczniów
duże zaangażowanie rodziców, uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły,
37

Dzień Dziecka na sportowo – festyn
integracyjny
Dzień Edukacji Narodowej i Dzień
Papieski
Święto Niepodległości

Święta Bożego Narodzenia – Jasełka
szkolne i Wigilie klasowe
rekolekcje wielkopostne

Wielkanoc – apel

Święto Patrona

Ferie zimowe nie muszą być nudne –
„FERIE Z WYOBRAŹNIĄ”
Ferie letnie nie muszą być nudne –
„TYDZIEŃ AFRYKAŃSKI”, „TYDZIEŃ
AZJATYCKI”
Pasowanie pierwszoklasistów
koncerty muzyczne, organizowane raz w
miesiącu
internetowy teatr dla szkól

spektakl „Królowa Śniegu”

balik noworoczny

Święto Pluszowego Misia

imprezy przedszkolne – Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Mamy i Taty
„Ocean sztuki” – warsztaty
Warsztaty bożonarodzeniowe w
„Skaczącym Młynie”
Warsztaty wielkanocne w „Skaczącym
Młynie”
wyjazd do Teatru Muzycznego
wyjazd do Teatru Muzycznego
wyjazdy do kina

wszyscy uczniowie
wszyscy uczniowie

społeczność szkolna
uczniowie
uczęszczający na
religię
uczniowie
uczęszczający na
religię
wszyscy uczniowie
szkoły podstawowej

zainteresowanie społeczności lokalnej,
pozyskanie sponsorów
duże zaangażowanie rodziców, uczniów i
nauczycieli
okolicznościowa akademia, odwiedziny
emerytowanych pracowników szkoły
żywa lekcja historii, spotkanie z żołnierzem
wyklętym gen. Janem Podhorskim i weteranem
wojennym majorem Marianem Osadą
duże zaangażowanie rodziców

znajomość twórczości Hansa Christiana
Andersena, obejrzenie spektaklu „Dziewczynka
z zapałkami” w Koszutach
duże zainteresowanie dzieci i młodzieży –
zasada ogólnodostępności
do realizacji

12 uczniów
oddział przedszkolny,
klasy I – III szkoły
podstawowej
klasy I – III szkoły
podstawowej, IV –
VI, gimnazjum
klasa I – II szkoły
podstawowej

przyjęcie do grona społeczności uczniowskiej
zapewnienie dzieciom możliwości obcowania ze
sztuką bez konieczności wyjazdu ze szkoły

12 uczniów

integracja zespołu klasowego

18 uczniów
20 uczniów
uczestnicy ferii
zimowych

obejrzenie spektaklu „Pchła Szachrajka”
obejrzenie musicalu „Romeo i Julia”

zapewnienie dzieciom możliwości obcowania ze
sztuką bez konieczności wyjazdu ze szkoły

zapewnienie dzieciom możliwości obcowania ze
sztuką bez konieczności wyjazdu ze szkoły,
współpraca z gminną biblioteką
oddział przedszkolny, integracja przedszkolaków z uczniami klas I-III
klasy I – III szkoły
podstawowej
oddział przedszkolny, udział dzieci w imprezie czytelniczej,
klasy I – III szkoły
prezentowanie swoich zainteresowań i talentów
podstawowej
24 uczniów
duże zaangażowanie rodziców, integracja
społeczności lokalnej
43 uczniów
35 uczniów
integracja zespołu klasowego

38

wyjazd do Teatru Animacji
wyjazdy na pole golfowe w Trzaskowie

45 uczniów
12 uczniów

wycieczka do Laboratorium Wyobraźni –
„Nie wahaj się – baw się”
wycieczka do Muzeum Przyrodniczo –
Łowieckiego w Uzarzewie
wyjazd do Jupi Parku

40 uczniów

wycieczka do Fabryki Bombek w Gnieźnie

uczestnicy ferii
zimowych - 17
uczestnicy ferii
zimowych - 30
18 uczniów

wycieczka do Biskupina
wycieczka do Zespołu Szkół im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego
wyjazd do kina na film pt. „ Nerve”

43 uczniów
kl III gimnazjum – 16

wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa
wycieczka do Koszut

40 uczniów
102 uczniów

wycieczka do Warszawy
wycieczka do Kościana
rajd rowerowy do Mściszewa
„Jak nie czytam, jak czytam”

46 uczniów
24 uczniów
23 uczniów
klasy III – VI szkoły
podstawowej, I – III
gimnazjum
klasy I – VI szkoły
podstawowej, I – III
gimnazjum
klasy I – VI szkoły
podstawowej

Tydzień Bibliotek

Wizyta Straży Gminnej – prelekcja
dotycząca bezpieczeństwa w okresie ferii
zimowych
Wizyta Straży Gminnej – prelekcja
dotycząca dokarmiania ptaków zimą
Wizyta Straży Gminnej i Policji- zasady
udzielania pierwszej pomocy
Prelekcja na temat zaburzeń odżywianiaanoreksja i bulimia oraz zasad
prawidłowego żywienia- edukacja
zdrowotna
Prelekcja na temat zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego

klasa I gimnazjum

24 uczniów

klasy III-V szkoły
podstawowej
19 uczniów

20 uczniów

obejrzenie spektaklu „Dziób w dziób”
poznanie zasad gry w golfa, integracja zespołu
klasowego

zwiedzanie fabryki i udział w warsztatach
dekorowania bombek
udział w Festynie Archeologicznym
wycieczka zawodoznawcza
profilaktyka uzależnień od gier, portali
społecznościowych
integracja młodzieży zespołu szkół
zwiedzanie dworu szlacheckiego, obejrzenie
spektaklu „Dziewczynka z zapałkami”
integracja młodzieży
zabawy w Nenufar Club
integracja zespołu klasowego
bicie rekordu w masowym czytaniu w jednym
momencie
lekcje biblioteczne, kiermasz taniej książki,
pasowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej
na czytelników
uwrażliwienie uczniów w kwestii bezpiecznego
spędzania czasu wolnego
uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom,
dokarmianie ptaków w karmniku,
podarowanym przez przybyłych funkcjonariuszy
uwrażliwienie uczniów na wartość ratowania
ludzkiego życia
uwrażliwienie uczniów na problem zdrowego
odżywiania

podniesienie świadomości na temat zdrowego
trybu życia

8. Szkoła Podstawowa im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Koziegłowach
Tematyka działania
KONKURSY, ZAWODY
Konkurs plastyczny „Wspomnienia z
wakacji”
Eliminacje do powiatowego konkursu
„Wpisani w historię”

Liczba
uczestników

Sukcesy

68
48
39

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”
Konkurs piernikowy
Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”
Konkurs recytatorski „Wiosenne
przebudzenie”
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Moja
przygoda w muzeum”
Organizowane przez Muzeum Narodowe w
Poznaniu
Konkurs ogólnopolski pt. Racjonalnie się
odżywiasz, zdrowie wygrywasz.

397
50
69
25

22

1. Martyna Urbaniak klasa II f
2. Aleksander Baranowski Kl, I s
3. Bartosz Malak klasa III c
Główna nagroda:
Weronika Tęgowska, Teresa Weber

65

Dary jesieni
Ogólnopolski konkurs polonistyczny
„Popisz się talentem”
Konkurs fotograficzny” Nasza gmina w
obiektywie aparatu”
Wojewódzki konkurs Przyrodniczy - etap
szkolny.
Olimpiada o odnawialnych źródłach energii
Gminny Konkurs Recytatorski
"Jesienna zaduma"
Szkolny etap Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego
Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia
Ochrony Środowiska 2017 w Ogrodzie
Botanicznym ,
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - finał
Szkolny etap XVI Konkurs Recytatorski
"Wpisani w historię"

48
87

W trakcie

35

Wyróżniono 10 uczniów

23

A. Bartoszewski przeszedł do kolejnego etapu.

Szkolny etap Konkursu Języka Polskiego i
Matematyki „Złota Żabka"
Konkurs Piosenki Szkolnej

25

36
16
20
25

1
16

48

Gminne Mistrzostwa Szkół w Sztafetowych
Biegach Przełajowych

15

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej

22

Gminny Turniej w Koszykówce Dziewcząt i
Chłopców
Mikołajkowy Tor Przeszkód

20

Uczniowie naszej szkoły zdobyli II i III miejsca
Alan Maćkowiak IV s, Joanna Przydanek VI d,
Emilia Łukaszkiewicz VI s
Etap rejonowy – zakwalifikowała się Emilia
Łukaszkiewicz VI s
Edukacja przyrodnicza i społeczna

Emilia Łukaszkiewicz VI s - finalistka
Alan Maćkowiak IV s,
Emilia Łukaszkiewicz VI s - zakwalifikowani do
etapu rejonowego

1 miejsce :
Emilia Łukaszkiewicz VIs ,Artur Bartoszewski VIs
2 miejsce:
Sara Malina Va, Weronika Kaźmierczak IVc
3 miejsce:
Vanessa Suchomska IVc, Zuzanna Jankowska IVc
Dziewczynki 1 miejsce
Chłopcy 1 miejsce
Dziewczynki 2 miejsce
Chłopcy 2 miejsce
Dziewczynki 3 miejsce
Chłopcy 2 miejsce

62

Gminne Zawody w Czwórboju
Lekkoatletycznym

14

Gminny Turniej Skaczącej Piłeczki

12

1 miejsce Adrian Sobkiewicz (Va)
3 miejsce Filip Makuch (VIb)
W klasyfikacji drużynowej zespół dziewcząt oraz
chłopców zdobyli 2 miejsca.
1 miejsce
40

Gminne Zawody w Biegu na Orientację

16

Konkurs plastyczny – Zakładka do książki
Konkurs czytelniczy – Mój ulubiony bohater.
Konkurs czytelniczy – „Kubuś Puchatek”
Konkurs recytatorski „Wiosenne
przebudzenie”
Konkurs fotograficzny „Moje ulubione
zdjęcie”
Szkolny konkurs kaligraficzny
Szkolny Konkurs Piosenki „Od Koziegłów do
Opola”
Konkurs plastyczny „Na bajkowym szlaku”
Szkolny Konkurs Ortograficzny
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur”.
Szkolny konkurs „Ładna sylwetka”
Szkolny Konkurs Piosenki dla klas 1-3
Szkolny Konkurs Piosenki dla klas 4-6
Gminny Konkurs "Ortograficzne potyczki" w
Koziegłowach

44
194
159
60

Powiatowy Konkurs "Ortograficzne potyczki"
w Koziegłowach

17 gmin
Powiatu
Poznańskiego
192

Szkolne zawody: pływaniu, piłce nożnej,
koszykówce, dwa ognie, tenisie stołowym,
unihokeju, biegu na orientację
Konkurs plastyczno- językowy „English
Picture Dictionary”
Konkurs Świątecznej Piosenki Angielskiej
II Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o
Krajach Anglojęzycznych
Konkurs ekologiczny „Moje recyklingowe
przedmioty”
Szkolny konkurs na pracę przestrzenną pt.
„Sowa” – październik 2016
Szkolny etap konkursu „Polska i Polacy w
czasie II wojny światowej” organizowanego
przez IPN
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego –
etap szkolny
III Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w
Czerwonaku

Drużynowo: dziewczęta 2 miejsce, chłopcy 1
miejsce
Indywidualnie chłopcy:
1 miejsce Dawid Piechowiak
2 miejsce Filip Makuch
3 miejsce Łukasz Sobolewski
Dziewczęta:
2 miejsce Natalia Idzik

159
159
20
47
293
75

Wyróżniono 10 prac

68
40
38
15

w trakcie
Nagrodzono 5 najlepszych wykonawców.
Nagrodzono 6 najlepszych wykonawców.
I miejsce SP w Koziegłowach:
1. Emilia Łukaszkiewicz VI s
2. Jakub Gumny VI c
3. Martyna Lala VI b
VII miejsce reprezentacji klas VI

10 - wyróżnienia

30

Nagrodzono trzy najciekawsze prace.

35
50

43

Nagrodzono trzech najlepszych wykonawców.
Nagrodzono trzech zdobywców największej ilości
punktów w klasach czwartych i trzech kolejnych
w klasach V-VI.
Nagrodzono najciekawsze prace.

22

I miejsce Norbert Obst

20

Do kolejnego etapu zakwalifikowało się dwoje
uczniów: Stefania Kogutek (6B) i Mateusz Cieślak
(6S).

15
5

Emilia Łukaszkiewicz II miejsce
41

Ogólnopolski konkurs Języka Angielskiego
„English high Flier”

32

Szkolny konkurs – Christmas Picture
Dictionary

34

GOK "Sokół" Czerwonak
"Tutej kejtry nie mogom siurać"
konkurs plastyczny

12

Udział w światowym dniu biegu na
orientację
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „ Z
Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” –
etap powiatowy
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „ Z
Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” –
etap powiatowy
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „ Z
Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” –
etap powiatowy
Wielkopolska Liga Pływacka klas IV i V -4
edycje (Rawicz, Poznań, Głogów, Leszno)
Igrzyska młodzieży Szkolnej w sztafetach
pływackich – Finał Powiatu Poznańskiego –
Kórnik
Igrzyska młodzieży Szkolnej w sztafetach
pływackich – finał Wielkopolski - Poznań
Igrzyska młodzieży Szkolnej w sztafetach
pływackich – Finał Powiatu Poznańskiego –
Kórnik
Igrzyska młodzieży Szkolnej w sztafetach
pływackich – finał Wielkopolski - Poznań
Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 – 13
lat – Poznań – I runda, finał w czerwcu
Grand Prix Czerwonaka – 4 edycje –
Koziegłowy

25

Zawody o Puchar KS Warta Poznań – Poznań
International Swimming Poznań Cup –
Poznań
Szkolne Zawody Pływackie o Puchar Akwen
Czerwonak
Mistrzostwa Poznania klas II – Poznań
Drużynowy Wielobój Dzieci 10 – 11 lat –
Poznań
Eliminacje do powiatowego etapu Festiwalu

Filip Kopeć Vc
7. miejsce w województwie, 285 w kraju,
Sara Malina Va,
13. miejsce w województwie, 545. W kraju;
Martyna Lala VIb
21. miejsce w województwie, 794. w kraju.
1. Maria Zbąszyniak
2. Karolina Kaczmarek
3. Katarzyna Byczkowska
Wyróżnienie:
Igor Olszewski,
Karolina Kaczmarek
Jakub Konieczny

12

Chłopcy 4 miejsce

12

Chłopcy 5 miejsce

12

Chłopcy 2 miejsce

64
14

14

12
12
15
38
18

I miejsce dziewcząt
I miejsce chłopców
VI miejsce dziewcząt
VI miejsce chłopców
I miejsce dziewcząt
I miejsce chłopców
VI miejsce dziewcząt
VI miejsce chłopców
Dominika Bocheńska – 5 miejsce na 100 i 400m
dowolnym
Wiele medali, Dominika Bocheńska i Julia
Malińska wśród wyróżnionych za całe GP;
Anna Zwierzycka 4 miejsce na 50m motylkowym;

24

Dominika Bocheńska 10 miejsce na 100 i 50m i
400m dowolnym;

42

SP Koziegłowy I miejsce, puchar i wiele medali

10

Martyna Stróżyńska – 6 miejsce na 50m stylem
dowolnym.
III miejsce w województwie

12
3

Zakwalifikowana 1 osoba – Iga Jastrzębska
42

Piosenki Przedszkolnej
Gminny Konkurs Piosenki Polskiej w
Czerwonaku
Woda, góry, las - bezpiecznie spędzam czas!
konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III
organizowany przez Komisariat Policji w
Czerwonaku
Ogólnopolski Konkurs „ "Czarodziejskie
Drzewo" - Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne Klub Gaja
Szkolny konkurs – Odbicia lustrzane
Szkolny konkurs plastyczny – Świat
trójkątów
Szkolny konkurs plastyczny – rysujemy
cyrklem
Jestem ankieterem
Kangurowy rok szkolny
Szkolny Konkurs Wielkanocny
Imprezy
Liga Klas – zadania związane z historią Polski
Mam Talent
Pasowanie pierwszoklasisty
Dyskoteki tematyczne (walentynki,
andrzejkowa).
Balik karnawałowy
Pierwszy dzień wiosny (4-6) zabawa
integracyjna
Sprzątanie świata
Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego
Spotkanie ze sztuką i nauką
Wrzesień 2016 – czerwca 2017 comiesięczne
koncerty edukacyjne
Koncert Bożonarodzeniowy
Dzień Języka Ojczystego
Festyn z okazji Dnia Dziecka
Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Apel z okazji Święta Niepodległości:
Rajd Patrona – zadania rajdowe oraz
spotkanie z żołnierzami AK dla klas 6.
Koncert pieśni patriotycznych
Wieczernica – wieczorne śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Wycieczka śladami powstania
wielkopolskiego z kartą pracy styczeńmarzec 2017 r. – opracowanie zadań.
Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych –
audycja radiowa
Poczet królów i książąt polskich – krótka
scenka
Kwiecień miesiącem pamięci narodowej –
zorganizowane wycieczki z kartami pracy do

19
12

Zuzanna Samojeden (IIf) zajęła I miejsce a
Weronika Kubiak(IIg) otrzymała wyróżnienie!
trwa

15

Edukacja ekologiczna, tytuł: laureat

80
80
110
103
82
29

Wszystkich wyróżniono

293
49
44
296
403
296
185
296
296
418
418
397
418
296
296
296
296
39 – 16
rodziców
293

293
293
293

43

Muzeum Uzbrojenia, Fortu VII, Muzeum
Czerwca ’56.
Projekt Konstytucja 3. Maja – kwiecień 2017
r. – przygotowanie zadań projektowych dla
klas.
Historyczny pokaz mody – czerwiec 2017 r.
Dzień Matematyki
Wiosenny korowód po Koziegłowach
Drzwi otwarte dla rodziców
Wizyta przedszkolaków w szkole
Wyjazd do Muzeum w Uzarzewie
Dzień Bezpiecznego Internetu
Mini Playback Show dla 4-6
Horyzonty matematyki
Lekcja ”Podróż po Europie”
W ramach lekcji europejskich „Europe Direct
– Poznań”
Tydzień życzliwości i tolerancji:
-konkursy
-prelekcja
-gazetki tematyczne
-pogadanki i zabawy integracyjne
Tydzień zwrotów grzecznościowych:
-audycja
-Belgijka
-konkursy
-prelekcja
-gazetki tematyczne
-pogadanki i zabawy integracyjne
Udział w XX Kolędowaniu Flażoletowym w
Katedrze Poznańskiej
Warsztaty w pracowni witraży CZERWONAK
Rajdy rowerowe - 4
PROJEKTY
Projekt edukacyjny „Czas na zdrowie”
Projekt edukacyjny „Wielkopolska w
legendach”
2 edycja programu antytytoniowej edukacji
zdrowotnej w kl.IV
Czytam, bo lubię – promocja czytelnictwa.
„Bajkowym szlakiem”
Święto Drzewa /rajdy, spotkania z leśnikami,
zielone lekcje, sadzenie drzew, konkursy:
wiedzy, literacki, plastyczny/
Podróżujemy po Wielkopolsce
Ogłoszenie roku szkolnego 2016/17 Rokiem
Roalda Dahl’a w setną rocznicę urodzin
pisarza i zainicjowanie istnienia Klubu
Literacko - Filmowego
Spotkania z astronomią –Nasz układ
słoneczny

293

293
397
397
110
64
25
293
52
103
71

691

293

15
60
96
80
418
110
397
397

397
39

30
44

Zarybianie Warty w ramach projektu Jest
tego Warta
Wyjście na Spotkanie z astronomią –Ziemia
–Błękitna planeta
Projekt edukacyjny: „Witamy wiosnę,
dbamy o zdrowie”– dla wszystkich klas I-III
Zajęcia w Poznańskim Parku Naukowo
Technologicznym UAM
Zajęcia warsztatowe na UAM i Politechnice
Poznańskiej
Szkolny Klub Sportowy
Pod patronatem Ministerstwa Sportu i
Turystyki, SZS Wielkopolska, Samorządu
Województwa Wielkopolskiego
Wycieczki edukacyjne: ZOO, Palmiarnia,
oczyszczalnia ścieków, spotkania z
astronomią, ścieżki edukacyjne w Puszczy
Zielonka, Ostrów Lednicki, Ostrów Tumski,
Dąbrówka Kościelna, Szreniawa, Uzarzewo,
Łysy Młyn laboratorium wyobraźni, ścieżka
ekologiczna –obieg wody, muzea, teatry,
Niku, kina, zakłady pracy, gospodarstwa
agroturystyczne. Wycieczki wielodniowe.
POGADANKI
Światowy Dzień Wody- pogadanki n/t
znaczenia wody dla naszego organizmu,
zachęcanie dzieci do picia wody.
Prawa dziecka +asertywność
Tolerancja i szacunek
Zdrowe styl życia i odżywianie
Jak radzić sobie z agresją?
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
„Klub kulturalnego człowieka”
Pogadanki wzmacniające poczucie wartości
Walka z otyłością

80
30
397
68
120
45

710

Odbyły się 173 wycieczki

358

697
697
697
697
697
200
350
296

9. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Tematyka działania (konkursy, projekty)
Konkurs ORTOGRAFKA dla klas III
Klasowy konkurs czytelniczy dla klasy IIa

Liczba uczestników
172
20

Sukcesy

Konkurs recytatorski
Między klasowy konkurs wiedzy o Józefie
Wybickim
Konkurs pięknego czytania
Eliminacje do konkursu matematycznego.

4
25
25
25

I miejsce -Olek Polkowski
Filip Pędziński

Konkurs (eliminacje)kaligraficzny.

25

Klaudia Greszta – drugie miejsce w Gminnym
Konkursie Kaligraficznym w Koziegłowach.

Poprawa techniki czytania.
Zwiększenie liczby wypożyczonych książek
z biblioteki szkolnej przez dzieci.
Wyróżnienie dla Sonii Lisiak

45

Konkurs (eliminacje) do Konkursu
Ortograficznego,,Corrida”
Warsztaty tematyczne:,,Dzień
misia”,,,Dzień Wisły”.
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
Spotkanie z przedstawicielem Aquanetu,,Dbamy o wodę”
Spotkanie z misjonarką z Afryki
Maraton czytelniczy
Konkurs recytatorski „Wiosenne
przebudzenie”
Konkurs czytelniczy „W świecie baśni” dla
uczniów klas II, III i IV. Realizacja na
przełomie maja i czerwca.
Wycieczka do Biblioteki Uniwersyteckiej
(zwiedzanie i lekcja biblioteczna) – 6
czerwca
Konkurs plastyczny 'Mój ulubiony
bohater literacki”
Szkolne eliminacje do konkursu
recytatorskiego „Jesienna zaduma”
Bajkoterapia – warsztaty dla uczniów klas
II i III dotyczące agresji i tolerancji (zajęcia
prowadzone przez p. bibliotekarki z
Biblioteki Pedagogicznej)
Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek
Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I –
VI – rozstrzygnięcie w czerwcu.
Warsztaty tematyczne: „Dzień Zdrowia”,
„Dzień wody”.
Eliminacje do gminnego konkursu
kaligraficznego
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
Turniej klas III „Dwa Ognie”
Enea Liga Mini Piłki Siatkowej
Szkolny Mikołajkowy Turniej w Piłkarzyki
Konkurs pięknego czytania
Konkurs plastyczny „Mój ulubiony Miś”
Wewnątrzszkolne eliminacje do
konkursów językowych
Konkurs międzyklasowy matematycznoprzyrodniczy
Mistrz Tabliczki Mnożenia
Konkurs matematyczny Pangea

Międzynarodowy Kangur Matematyczny
2017
Warsztaty - doświadczenia i
eksperymenty chemiczne.
Akcja edukacyjna PLUSK- warsztaty dla

86
213
373
86
25
213
48

I i III miejsce w eliminacjach gminnych do
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne przebudzenie”

44

39

32
44

Tymon Sobisiak – II miejsce
Julia Wawrzynkiewicz- III miejsce
Dwóch uczniów zajęło III miejsce w
eliminacjach gminnych

86

180
373
160
10
373
11
37
86
22
50
10

Maja Kryszczyńska, Natalia Pawlik

III miejsce

I miejsce-Kacper Wożny

19
56
13

16

Finaliści: Marek Machiński, Weronika Tepper,
Antoni Turowicz. M. Machiński zajął 10 miejsce
w Polsce.
Antoni Turowicz – laureat
Zofia Przybylska - wyróżnienie

25
25
46

dzieci
Warsztaty plastyczne z okazji Dnia
Kobiet- wykonanie witraży
Warsztaty wielkanocne
Szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
Szkolny etap Konkursu Matematycznego
„ Złota Żabka”
Szkolny etap Konkursu Matematycznego
organizowanego przez szkołę w Suchym
Lesie
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
Kangur 2017
Wewnętrzny Konkurs Matematyczny –
Mistrz Tabliczki Mnożenia
Wewnętrzny Konkurs Matematyczny „1 z
10”
dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka,
andrzejek, bal przebierańców,
Walentynek
Dzień Tolerancji
Dzień Kobiet
Dzień Edukacji Narodowej
Festyn rodzinny
Pasowanie na ucznia- Akwen Marina
Dzień Edukacji Narodowej – warsztaty.
Dzień Patrona – Płynie Wisła, płynie warsztaty
Festyn rodzinny
Dzień Chłopca na Dziewiczej Górze
Pierwsza pomoc – policyjny program
edukacyjny „Bezpiecznie to wiedzieć i
znać”
Lekcja z sędzią w stanie spoczynku –
odpowiedzialność prawna, zagrożenia
związane z Internetem.
Zajęcia z robotyki dla klas IV – styczeń –
marzec 2017
Mleko w szkole
Owoce i warzywa w szkole

25
172
9
11

kwalifikacja do finału – Marek Machiński

16

kwalifikacja do finału,
w finale II miejsce – Marek Machiński

16
56

laureat – Antoni Turowicz,
wyróżnienie – Zofia Przybylska
podniesienie poziomu wiedzy matematycznej

45

utrwalenie wiedzy matematycznej

160

160
160
373
373
41
373
214
373
41
214

43

20
249
227

10. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach
Tematyka działania
Projekt czytelniczy w kl. 0-3
„Godejmy po naszemu”
Zajęcia historii w oparciu o zasoby
dziedzictwa regionu.
Projekt czytelniczy w kl. 4-6
„Book to book, a nie FB”

Liczba uczestników
31
209
102

Sukcesy
- poznanie języka, tradycji oraz tańców regionu
Wielkopolski, program autorski,
- wzbogacanie wiedzy o historii regionu,
poznanie małej ojczyzny,
- rozwijanie zainteresowania czytelnictwem,
książką, rynkiem wydawniczym, program
autorski,
47

„ W świecie legend” - konkurs
czytelniczy dla kl.4
Podstawy pierwszej pomocy
przedmedycznej - szkolenia w kl. 2-6
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze
(dwu – i trzydniowe). Wycieczki
jednodniowe.
Między innymi:
- Góry Świętokrzyski e
- Malbork
- Krypta Zasłużonych Wielkopolan
- Poznań jako przykład miasta
średniowiecznego.
- Spotkanie z przedstawicielami
kościołów chrześcijańskich ( wizyta
w cerkwi i zborze).
- Wycieczka do Wydawnictwa
Pallottinum
- Zabytki Owińsk.
- Miejsca Pamięci w Owińskach.
- Blubry i Żywe Muzeum Rogala
- Łysy Młyn – ośrodek edukacyjny
„O zdrowym odżywianiu” – zajęcia w kl.4
we współpracy z Uniwersytetem
Medycznym.

37
209
233

60
45

- znajomość legend danego regionu Polski
- rozwijanie czytelnictwa,
- umiejętność reagowania w sytuacji zagrożenia
życia i zdrowia,
- poznanie ciekawych zakątków przyrodniczych
i historycznych różnych regionów Polski,
- korzystanie z zasobów dziedzictwa rgionu i
miejscowości

37
33
33

37
37
70
43
24
37

- znajomość zasad prawidłowego życzenia,
- stosowanie zasad w praktyce,
- zasady higienicznego przygotowywania
posiłków,
- znajomość zaburzeń odżywiania,
oraz umiejętność poszukiwania pomocy w razie
wystąpienia problemów,
- współpraca z Kołem Łowieckim,
- ochrona ginących gatunków, poznanie
zwyczajów zwierząt, rozpoznawanie gatunków
w najbliższej okolicy
- współpraca z Gabinetem Kosmetycznym,
- rodzic w roli eksperta,
- umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb
w zakresie higieny, znajomość sposobów
pielęgnacji i zabiegów pielęgnacyjnych,
znajomość problemów skóry w okresie
dojrzewania i postępowania w razie ich
pojawienia się
- rozwijanie wiedzy o potrzebach i świadomości
rozwoju swojego ciała
- wzbogacanie wiedzy o Górnym Śląsku, pracy
górnika i zagrożeniach w niej występujących
- rodzic jako ekspert

Wieszanie budek lęgowych dla ptaków.

33

Spotkanie z kosmetologiem – kl.5

33

„Między nami kobietkami” – kl. 5-6

66

Spotkanie z górnikiem – kl.3

44

Wystawa prac uczniów w Bibliotece
Publicznej:
- „Zielniki” – kl. 5
- „Moje wakacje” – kl. 6
- „Pasowanie na czytelnika” – kl.1

33
33
19

- prezentacja prac uczniowskich
dla mieszkańców Owińsk
- współpraca z Biblioteką Publiczną
w Owińskach

Współpraca z Zakładem Opiekuńczo -

233

- tradycje bożonarodzeniowe,
48

Leczniczym w Owińskach: Jasełka
w wykonaniu pensjonariuszy ośrodka.
Przedstawienie o ojcu Damianie.

Udział Szkolnego Koła Teatralnego
na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów
Szkolnych i Młodzieżowych - Jasełkowych
2017 w Pile
Udział Koła Teatralnego w II etapie XII
Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski
„Dzień dobry, sztuko” w Suchym Lesie
Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe
„Na przełaj po zdrowie”.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego –
etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Języka polskiego etap rejonowy
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap
wojewódzki
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap
szkolny
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap
rejonowy
Wojewódzki Konkurs Matematyczny –
etap szkolny
Wojewódzki Konkurs Matematyczny –
etap rejonowy
Wojewódzki Konkurs Matematyczny –
etap wojewódzki
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
–etap szkolny
Gminny Konkurs „Mistrz Mowy Polskiej”
Gminny konkurs Matematyczny
„Bajka matematyczna – dzieci Pana
Astronoma.”
„Złota żabka z matematyki” – etap
szkolny ( Fundacja EKOS)
„Złota żabka z matematyki” – etap
rejonowy (Fundacja EKOS)
„Złota żabka z języka polskiego” – etap
szkolny (Fundacja EKOS)
„Złota żabka z języka polskiego” – etap
rejonowy (Fundacja EKOS)
Gminny Konkurs Matematyczny „Myślę,
liczę, tworzę.”
Udział w Międzynarodowym Konkursie

233
+ 70 przedszkolaków

45

24

reprezentacje
wszystkich gminnych
szkół podstawowych

- wzbogacanie wiedzy na temat form
teatralnych, środków przekazu w teatrze
- współpraca z Gminnym Przedszkolem –
zaproszenie przedszkolaków na spektakl,
- współpraca z Parafią św. Jana Chrzciciela
w Owińskach
- zajęcie I miejsca

- finaliści przeglądu teatralnego wielkopolskich
teatrów młodzieżowych
- II miejsce – w kategorii dziewcząt rocznik 2006
- III miejsce – w kategorii chłopców rocznik 2006
- I miejsce- w kategorii dziewcząt rocznik 2004
- II miejsce – w kategorii chłopców rocznik 2004

8

-

1

-

1

- tytuł finalisty konkursu

15

- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego

2

- zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego

15

- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego

1

- zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego

1

- tytuł finalisty konkursu

3
reprezentacje szkół
podstawowych
reprezentacje szkół
podstawowych

- II miejsce zespołowo
- I miejsce zespołowo
- III miejsce indywidualnie

8

- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego

1

- uzyskanie wyróżnienia na etapie rejonowym

10

- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego

1
reprezentacje szkół
podstawowych
z terenu gminy
42

- II miejsce indywidualnie

- pięciu uczniów otrzymało wyróżnienie
49

„Kangur Matematyczny”
Gminny Konkurs Informatyczny
Pasowanie dzieci z oddziału
przedszkolnego
Pasowanie uczniów klasy 1
Spartakiada Mikołajkowa
Uroczysta akademia z okazji Święta KEN
Uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości „Watra pamięci”
Jasełka szkolne
Jasełka szkolne dla mieszkańców Owińsk
Gminny Konkurs Kaligraficzny
Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy
„Potrafię ratować życie”
Gminny Konkurs Matematyczno –
Sportowy „Rambit”
Wyjazdy do kina / teatru:
- mikołajkowy
- z okazji Dnia Dziecka
- do Teatru Muzycznego – kl.4-6
- do Teatru Muzycznego – 1-3
- z okazji Dnia Wiosny
- Skarb Oceanu
Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

2
24
+rodzice, dziadkowie
19
+rodzice, dziadkowie
23+ rodzice
233
233
+ goście
233+ goście
200
3
reprezentacje szkół
podstawowych
z terenu gminy
reprezentacje szkół
podstawowych
z ternu gminy
107
33
41
70
173
46
50

Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Gminny Konkurs „Ortograficzne potyczki”
Gminny Turniej „Dwa ognie”
Zajęcia przyrody w laboratorium
Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Przyrodniczego
Gminny Turniej „Skaczącej piłeczki”
Wojewódzki Festiwal Piosenki
Przedszkolaków

3
3
10
32

Gminny Konkurs Piosenki Polskiej dla
uczniów klas I-III
Udział w Mistrzostwach Szkół
Podstawowych w Czwórboju
Lekkoatletycznym
Mistrzostwa Gminy Czerwonak o Puchar
Dyrektora Zespołu Szkół w Bolechowie
Gminny Konkurs Recytatorski „Wiosenne
przebudzenie”

3

Gminny Konkurs Recytatorski „Jesienna
zaduma”

24
3

- I miejsce drużynowo

- przedstawienie dla środowiska lokalnego
- I miejsce indywidualnie
- wyróżnienie
- I miejsce

- II miejsce

- współpraca z oddziałem Parków
Krajobrazowych
- III miejsce indywidualnie
- I miejsce

- II miejsce zespołowo
- zakwalifikowanie się trzech uczennic z etapu
gminnego do etapu rejonowego
- zakwalifikowanie się 1 uczennicy z etapu
rejonowego do wojewódzkiego
- III miejsce indywidualnie
- dwa wyróżnienia

13

19
6

31 reprezentantów
szkół podstawowych

- zakwalifikowanie się do etapu rejonowego
- II miejsce indywidualnie w kat. uczniów 1-3
- III miejsce indywidualnie w kat. uczniów 4-6
- I miejsce indywidualnie w kat.uczniów 1-3
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Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w Koszykówce
Konkurs Gminny „Mój przyjaciel miś”
Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Gminne Mistrzostwa Szkół
Podstawowych w Piłce Ręcznej
Konkurs Gminny Fundusz Naturalnej
Energii
Gminne Zawody Pływackie

Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego
Gminny Turniej Szkół Podstawowych
w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
i Chłopców
Ogólnopolski Konkurs PlastycznoTechniczny „Wakacyjne wspomnienia”
Mistrzostwa Szkół Podstawowych
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

z terenu gminy
14
29
reprezentanci szkół
podstawowych
z terenu gminny
17
23 zespoły szkół
podstawowych
reprezentanci szkół
podstawowych
z terenu gminny
reprezentanci szkół
podstawowych
z terenu gminy
reprezentanci szkół
podstawowych
z terenu gminy

- III miejsce reprezentacja chłopców
- IV miejsce reprezentacja dziewcząt
- I miejsce zespołowo
- I miejsce indywidualnie

- II miejsce dziewcząt
- III miejsce chłopców
- I miejsce zespołowo
- IV miejsce indywidualnie

- II miejsce indywidualnie
- III miejsce indywidualnie
- I miejsce reprezentacji dziewcząt
- III miejsce reprezentacji chłopców
- wyróżnienie

reprezentanci szkół
podstawowych
z terenu gminy

- III miejsce drużynowo

11. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
Tematyka działania
Spotkania historyczno – literackie:
„ Z biegiem Wisły”
Udział uczniów w wielu
konkursach na szczeblu szkolnym,
gminnym, powiatowym,
wojewódzkim oraz ogólnopolskim

Liczba uczestników
412 uczniów , nauczyciele, Rada
Rodziców, goście /w tym Wójt
Gminy Czerwonak/
Uczniowie klas I – VI

Sukcesy
Przedstawienia, konkursy szkolne, Rambit
literacko – historyczny. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.
- 2 uczennice – finalistkami Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego.
- Wyróżnienia w konkursie powiatowym
„Złota Żabka” w dziedzinie języka polskiego
i literatury oraz matematyki /2 uczennice/
- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny
Kangur: 2 wyniki bardzo dobre oraz 20
wyróżnień
- Ogólnopolski Konkurs Języka angielskiego
FOX: 1 wynik bardzo dobry oraz 4 dobre
- II Gminny Konkurs Języka Polskiego w
Pięknym Czytaniu /w tym roku prozy
Łukasza Wierzbickiego/
- I miejsce drużynowo w konkursach:
Gminny Konkurs RAMBIT Matematyczno
Sportowy – kl.4;
VI Gminny Konkursie - "Myślę, liczę,
tworzę" – kl. 6;
I Gminna Olimpiada Odnawialnych Źródeł
Energii – kl.3
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Dzień Matematyki

Uczniowie klas I - III

Gminny Konkurs „Mistrz Mowy Polskiej” –
kl. 6
Gminny Sprinterski Bieg na Orientację;
Gminny Konkurs Matematyczny – kl.3
i w wielu innych konkursach.
- Liczne sukcesy sportowe w zawodach ,
turniejach
- Cykl Grand Prix Poznania w Narciarstwie –
zakończony Finałem o Puchar Poznania: SP
Kicin 1 miejsce na 39 szkół
- Mistrzowska Polski Uczniowski Klubów
Sportowych PZN – Kluszkowce
SP Kicin drużynowo 1 miejsce
-„Gminne Biegi Przełajowe – I miejsce ind.
1 uczeń
i w wielu innych konkursach.
Ogromne zainteresowanie królową nauk.
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