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Sprawozdanie   

SZKOLNEGO ZESPOŁU PROMOCJI SZKOŁY i WSPIERANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓW  

Rok szkolny 2017/2018     semestr I 

 

Uczniowie naszej szkoły mogą wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania 

i uzdolnienia korzystając z szerokiej oferty edukacyjnej oraz z różnorodnych form 

zajęć edukacyjnych. Oto ogólne podsumowanie obszarów rozwijających uzdolnienia 

uczniów obok zwykłego toku nauki szkolnej: 

 Projekty, innowacje i programy edukacyjne: 

 

1. „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” – program edukacyjny dla klas 4-7 PSP  

2. „Lekturiada” – projekt czytelniczy dla klas 2-7; 

3. „Irlandia - krajem historii i kultury” – innowacja pedagogiczna z jęz. angielskiego 

w klasie 4a (planowana na 6 lat); 

4. „Małe wędrówki przez kreatywny świat” – projekt edukacyjny we współpracy z MBP 

w klasie 1a i 3a; 

5.  „Matematyka jest potrzebna” – innowacja pedagogiczna w kl. 7a; 

6. „Muzyczne wędrówki przez krainy i epoki” - innowacja pedagogiczna dla klas 1-3 
(kontynuacja - trzeci, ostatni rok); 
7. „Myślę logicznie” – projekt edukacyjny dla klas 2-3 PSP; 

8. „Ortogratka w 15” – innowacja pedagogiczna w kl. 3a; 

9. 18. „Pas zieleni szkołę odmieni” – projekt 2-letni dla klas 3 gimnazjalnych;  

10. „Poznajemy teatr”  – innowacja pedagogiczna w kl. 6a (planowana na 1 rok,              
w II semestrze pod nazwą „Jesteśmy teatrem”); 

11. „Przez kulturę krajów anglojęzycznych do nauki j. angielskiego” – innowacja 

pedagogiczna z jęz. angielskiego w kl. 5a - kontynuacja (2 rok trzyletniej innowacji); 

12. „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – akcja propagująca myślenie matematyczne; 

13. „Teatr bez barier” - projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta- Gminy 
Kędzierzyn-Koźle. Patronat nad projektem objęła fundacja radia Park „ Wsłuchani 
w Ciebie”; 

14. „That music will last forever-The Beatles”- projekt gimnazjalny w klasach 3AB PG;  

15. „Ułamkolandia w świecie ułamków” – innowacja pedagogiczna w kl. 5b; 

16. „Uniwersytet sześciolatka” – projekt edukacyjny dla przedszkolaków – przyszłych 

uczniów naszej szkoły; 

17. „Za kurtyną” - program edukacyjny w kl.1a i 3a; 
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18. Matematyczna innowacja pedagogiczna w kl. 4b;  

19. „Zabawy z badmintonem" - projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta – 

Gminy Kędzierzyn-Koźle; 

20. NARODOWE CZYTANIE 2017 - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego - udział naszych 

uczniów w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP (2 IX); 

 

 Zajęcia pozalekcyjne: 

 

1.  sportowe (ogólnorozwojowe – R. Targosz i p. U. Baran, badminton – A. Sudół,            

I. Zajdowicz i Z. Serwetnicki, lekkoatletyka – E. Sotel, piłka nożna -  . Hejduk,        

pływanie – Z. Serwetnicki); 

2. artystyczne (taneczne – A. Sudół, teatralne – H. Jagielska i L. Stanisławska,     

muzyczne – E. Giżyńska, plastyczne – H. Czech-Kulla oraz A. Ręc-Abramik); 

3. językowe (j. niemiecki mniejszościowy – E. Damboń i E. Nocoń, j angielski –                

H. Pokorska); 

4. przedmiotowe (fizyczno-chemiczne – K. Budny-Sas, ekologiczne: w kl. 1-3 – I. 

Zajdowicz, w kl. 4-6 – B. Polak, historyczne – R. Targosz; matematyczne: w kl.3 SP –      

B. Stanek, w kl. starszych – A. Chejduk, polonistyczne z elementami kółka 

dziennikarskiego -  M. Szmigiel-Kruk, polonistyczne z elementami kółka teatralnego –   

J. Judyńska-Pawlik, religijne – R. Tkocz); 

 

 Wyjazdy i wycieczki edukacyjne: 

 

1. Wycieczka edukacyjna klasy 2a i 3b Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl             

muzyczno-teatralny pt. „Plastusiowy pamiętnik” oraz do kręgielni (28 IX); 

2.  Wyjazd klas 1-3 do Domu Kultury ‘Chemik” w Kędzierzynie - Koźlu na przedstawienie 

teatralne pt. "Przygody Koziołka Matołka" (9 X); 

3.  Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na przedstawienie baletowe pt. „Królewna 

Śnieżka”  (14 XI);                                                                                                                                                                                                                             

  4. Wyjazd klas 1a i 3a na przedstawienie teatralne pt. " Dzieci z Bullerbyn"                    

w Miejskim Teatrze w Gliwicach (28 XI);  

5. Wyjazd klas 5ab i 7a do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na przedstawienie                    

pt. "Mr Scrooge" oparte na  "Opowieści wigilijnej" Karola Dickensa (19 XII); 
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6. Wycieczka klasy 4a do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na przedstawienie                       

pt. „Akademia pana Kleksa” (XI); 

7. Wycieczka edukacyjna klas 5ab i 7a do Centrum nauki i wiedzy o wodzie 

"Hydropolis"     we Wrocławiu (24 X); 

8. Wycieczka klasy 6a do Warszawy. Zwiedzano min.: Centrum Nauki Kopernik,  

Muzeum Powstania Warszawskiego, zabytki stolicy; 

9. Wyjazd uczniów klas II i III gimnazjum do Teatru Dramatycznego im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu na sztukę "Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej (20 X);  

 

 

 Promocja uczniów i szkoły: 

 

1. Różnorodne występy uczniów: 

a) na imprezach środowiskowych (współpraca ze środowiskiem lokalnym): 

- grupy uczniów naszego gimnazjum w ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE 
2017 - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w MBP w Koźlu (2 IX);                                       

- grupy tanecznej z naszego gimnazjum na Festynie OSP Kłodnica (taniec „Belgijka”)  
oraz grupy teatralnej „Za kurtyną” (9 X); 

- teatru „Za kurtyną” w Zespole Szkół Specjalnych ze spektaklem „Pisk białego orła”(XI);                                                                                                                                                       

- solistek z kl. 3a podczas jarmarku świątecznego na rynku w Koźlu  (10 XII); 

- teatru „Za kurtyną”, zespołu flażoletowego oraz wokalno – instrumentalnego na 

„Wspólnym kolędowaniu” w kłodnickim Domu Kultury (10 I) oraz podczas spotkania 

noworocznego byłych i obecnych pracowników naszej szkoły (12 I);  

- duetu tanecznego z kl. 5a na corocznym podsumowaniu działalności PCK                       

(RSM „Chemik” 25 XI); 

- zespołu kabaretowego z naszego gimnazjum na przeglądzie "Żeglugowe Kabarety" 

zorganizowanym przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej (17 XI); 

- udział społeczności szkolnej w obchodach Św. Marcina – „Dzień Kultury Lokalnej” 

w Kłodnicy (15 XI); 

- udział naszych uczniów na "Gali Wolontariatu" (29 XI); 

- zajęcia pokazowe promujące badmintona w Reńskiej Wsi oraz w PSP (X-XII 2017);  

- udział naszych badmintonistów w Narodowych  Dniach Badmintona w Warszawie     

(4-5 XII); 
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b) na uroczystościach szkolnych: 

- z okazji Święta Edukacji Narodowej (popisy utalentowanych dzieci i młodzieży,       

m.in. zespół flażoletowy, chór z klasy 6a, soliści); 

- przedstawicieli wszystkich klas podczas obchodów Dnia Świętych (2 XI); 

- teatru „Za kurtyną” z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (spektakl „Pisk białego 

orła”);                                                                                                                                                      

- występ różnych grup teatralnych oraz wokalno – instrumentalnych podczas Jasełek;  

- popis szkolnych instrumentalistów (akordeon, flet poprzeczny, ukulele, keyboard, 

zespół flażoletowy) w ramach  III „Kłodnickiego Kolędowania” (14 XII); 

- przedstawicieli klas 4-7 PSP oraz II – III PG w Europejskim Dniu Języków Obcych         

(26 IX); 

- występy uczniów przed comiesięcznymi zebraniami rodziców (zespół wokalny z 

piosenką anglojęzyczną, zespół fletowy z klasy 4a, grupa starsza z teatru „Za kurtyną”);  

- przedstawienie teatralno – muzyczne klasy dla klas 1-3 pt. „Królewna Gburka” 

przygotowane przez uczniów z kl. 2a na podsumowanie I półrocza (12 I); 

 

2. Udział w różnorodnych konkursach artystycznych i przedmiotowych: 

a) konkursach wokalnych: 

- w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

„Kłodnickie Kolędowanie” (14 XII);                                                                                                   

- w powiatowym konkursie „Mikołajkowy konkurs talentów” (RSM „Chemik” 8 XII); 

b) konkursach plastycznych: 

-  w I Miejskim Konkursie Plastycznym "Świat mozaiki"; 

c) sportowych: 

- w Szkolnych Zawodach Pływackich dla uczniów klas III, które odbywały się na krytej 

pływalni w Kędzierzynie (13 XII); 

- w licznych zawodach badmintonowych różnej rangi; 

d) recytatorskich:  

- w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Poeci dzieciom-dzieci poetom" dla klas I-III 

w Cisowej (9 XII)  



5 
 

- w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Zespole Szkół nr 1 ( ); 

e) w Miejskim Konkursie Ekologicznym (29 XI); 

f) w konkursach językowych ()j. angielski i j. niemiecki); 

g) w szkolnym konkursie matematycznym dla wszystkich grup wiekowych 
zorganizowanym  w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (29 IX); 

h) w konkursie i kiermaszu Samorządu Szkolnego  na najpiękniejsze stroiki i kartki 

bożonarodzeniowe. 

3. Organizowanie miejskich konkursów w naszej szkole: 

a) etapu miejskiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego; 

b) etapu miejskiego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego; 

b) Międzyszkolnego Konkursu dla klas 1-4 „Kłodnickie Kolędowanie”; 

c)  Międzyszkolnego Konkursu Logicznego Myślenia dla klas II-IV; 

d) Miejski Konkurs Plastyczny "Świat mozaiki". 

4. Prezentacja prac uczniów uzdolnionych plastycznie (m.in. wystawy okresowe         

na sztalugach, gazetkach szkolnych (parter) i w gablotach k. sali 12); 

 

5. Współpraca z instytucjami lokalnymi, wojewódzkimi oraz krajowymi: 

- z Polskim Czerwonym Krzyżem – m.in. akcja „Gorączka złota”;  

- z panem Robertem Drozdowskim z Fundacji RIAD i z Centrum Wolontariatu                 

w K-Koźlu; 

- z MBP poprzez wspólne zajęcia edukacyjne, a także udział naszych uczniów 
w ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE 2017  "Wesela” St. Wyspiańskiego (2 IX); 

- z Radiem Park m.in. przy projekcie „Teatr bez barier”; 

- z Lokalnym Serwisem Informacyjnym „KK24”  (m.in. artykuł nt. III Miejskiego 

Konkursu „Kłodnickie Kolędowanie” - 14 XII); 

- z lokalną firmą STALMET - odbiór elektrośmieci zbieranych w naszej szkole w ramach 

edukacji ekologicznej i wspieranie szkolnego konkursu na „najskuteczniejszego 

ekologa”;  

- z REBA O.O. S.A. (otrzymanie podziękowania z Warszawy za udział w II edycji 

konkursu, życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz zaproszenia do udziału         

w III edycji Konkursu zbiórki baterii REBA O.O. S.A. - "Edukujemy-Pomagamy"); 
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- z miejskim schroniskiem dla zwierząt oraz z przytuliskiem dla zwierząt na Dębowej 

(organizowanie pomocy rzeczowej dla zwierząt); 

- z podopiecznymi charytatywnej zbiórki nakrętek na rzecz chorych dzieci (w tym roku 

szkolnym objęliśmy opieką kolejne, trzecie dziecko - niepełnosprawnego Kubę, brata 

naszej uczennicy); 

- udział szkoły w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (29 IX); 

- zaproszenie do jury w III Międzyszkolnym Konkursie „Kłodnickie Kolędowanie” 

przedstawicieli UM K-Koźle, Rady Miasta K-Koźle, Rady Osiedla Kłodnica, MBP, w tym: 

wiceprezydenta miasta Wojciecha Jagiełło i dyrektor MBP Izabelę Migocz. 

 Osiągnięcia uczniów: 

 

 NAUKOWE 

Gimnazjum: 
 

- Jakub Lange (IIIAG) - II miejsce w VII edycji konkursu „Potyczki z techniką” (28 XI); 

- Alicja Kukiełka (IIAG) awansowała do miejskiego etapu Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Niemieckiego dla oddziałów gimnazjalnych; 

- Karolina Wojtarowicz (IIIAG), Emilia Streitz i Dawid Norek (IIIBG) zakwalifikowali się 

do etapu miejskiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego; 

- Karolina Wojtarowicz (IIIAG) i Magdalena Glombik zakwalifikowały się do miejskiego 

etapu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. 

 
Szkoła podstawowa: 

 - Oliwia Klima (7a) - II miejsce w rejonowej XXVI Olimpiadzie Promocji Zdrowego   
Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż (15 XII);  

- Oliwia Klima i Milena Linek (7a) - awans do miejskiego etapu Wojewódzkiego 
Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych; 

- Oliwia Klima, Julia Rogala, Milena Linek, Alicja Gołoś i Mikołaj Sołtys (7a) 

zakwalifikowali się do etapu miejskiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego; 

- Oliwia Klima, Kinga Konieczna i Julia Rogala (7a) – III m-ce w Miejskim Konkursie 
Przedsiębiorczości „Pole sukcesu”; 

- Ewa Stefańczyk (2a) i Karolina Stefańczyk (3a) – III m-ce w Miejskim Konkursie 

Ekologicznym dla klas 1-3 (29 XI); 

- Blanka Cybulska (2a) i Maciej Panasiewicz (4b) – I m-ce w I Międzyszkolnym 

Konkursie Logicznego Myślenia dla klas II-IV (26 X); 
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 ARTYSTYCZNE 

Gimnazjum: 
 

- Marlena Borszcz (3AG) – I m-ce,  Maria Cylok – Sokołowska (2AG) - II miejsce        

oraz Szymon Jarząb (3AG) – wyróżnienie w I Miejskim Konkursie Plastycznym "Świat 

mozaiki" pt. ”Przyroda wokół nas” (5 XII); 

 

Szkoła podstawowa: 
 

- uczniowie klasy 2a - II i III miejsce w powiatowym konkursie „Mikołajkowy konkurs 

talentów” (RSM „Chemik” 8 XII); 

-  Olga Rosolińska (1a), Zuzia Baran (2a), Kalina Mazasz (4a) – I miejsce w kategorii 

solista oraz I miejsca dla zespołów wokalnych z klasy 1a i 4a;  Liliana Klima,  Paulina 

Plonka, zespół z kl. 2a i 3b, zespół z klasy 3a oraz dwie grupy teatralne „Za kurtyną” –  

II miejsca   w III Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

„Kłodnickie Kolędowanie” (14 XII); 

- Liliana Klima (3a) – I miejsce, Maja Zmarz (2a)  – II miejsce,  Zuzanna Baran (2a) – 

wyróżnienie w XX  Przeglądzie  Pieśni Religijnej w Azotach (13 IX); 

- Kinga Baron (3a) – II miejsce  w Powiatowym Konkursie Recytatorskim  dla klas 1-3; 

- Daria Kleinert (5b) oraz Roksana Gola (5a) – I miejsce, Natalia Miszkiewicz oraz 

Karolina Miszkiewicz (4a) – II miejsce,  Paulina Blicharz (5b) – III miejsce, Piotr Wójcik 

(4b) ) – wyróżnienie w I Miejskim Konkursie Plastycznym "Świat mozaiki" pt. ”Przyroda 

wokół nas” (5 XII); 

- Oliwia Klima, Julia Korbela, Kinga Konieczna oraz Julia Rogala – II miejsce w V Miejskim 

Konkursie YOU CAN SING (20 X); 

  
 SPOŁECZNE 

 

- I miejsce dla naszej szkoły za akcję PCK „Gorączka złota 2016” (19 IX); 

 

 SPORTOWE 

 

- Maja Zmarz (2a) i Wiktor Szpaczek (3b)  – II miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Badmintonie (9 I 2018) i zakwalifikowanie się do finału 
wojewódzkiego. Zakwalifikowali się także: Emilia Sitarz (1a), Blanka Cybulska i Oliwier 
Wąs (2a) oraz Malwina Zamczewska i Sebastian Zmuda (4b); 
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- Karolina Stefańczyk (3a) i Kamil Rochowiak (3b)  – I miejsce,  Julianna Wilk i Szymon 

Rułka (3a) – II miejsce,  Martyna Lis i Dominik Sobczyk (3b) – III miejsce w Szkolnych 

Zawodach Pływackich dla uczniów klas III (13 XII); 

- Maja Zmarz (2a) – III miejsce w cyklu turniejów Podkarpacki Cup w Żyrakowie (9 XII) 
oraz  II miejsce,  a Olivier Wąs (2a)  – III miejsce w turnieju Mikołajkowym 
w Głubczycach (10 XII);  

- Olivier Wąs (2a)  – I miejsce, Wiktor Szpaczek (3b) – II miejsce oraz Piotr Olejnik, 

Kamil Bielicki, Ewa Stefańczyk (2a) i Karolina Stefańczyk (3a) – III miejsce w TURNIEJU 

BADMINTONA "PUCHAR POLSKI DZIECI KOMSER CUP" (25 XI); 

- Olivier Wąs (2a)  oraz Wiktor Szpaczek (3b) – V miejsce w Międzynarodowym 

Turnieju Badmintona Dzieci i Żaków "MINI SILESIA CUP" w Głubczycach (18 XI); 

- Wiktor Szpaczek (3b)  – III miejsce w Opolskim Turnieju Badmintona "V 

Memoriał  Mariana Krasowskiego" w Komprachcicach (21 X); 

 

Opracowała: 

Elżbieta Giżyńska 

 


