
Podsumowanie działalności Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Milewskiego 
w Gąsocinie w roku szkolnym 2014/2015 

 
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ 

 

ŚREDNIA SZKOŁY  
 4,27 

 

ŚREDNIE KLAS 
 

VI a- 4,39;   VI b-4,35;   V-4,21;   IV-4,13 
 

NAJLEPSZE WYNIKI W SZKOLE:  
 

Dominika  Wierzbowska – 5,81            Alicja Łasińska – 5,45      
                                

       Uczniów wyróżniających się w nauce mamy 66 czyli 43,14% społeczności uczniowskiej  
Uczniów mających problemy w nauce mamy 20 czyli  13,07% społeczności uczniowskiej 

 

FREKWENCJA SZKOŁY  
 92,4 % 

 

FREKWENCJA KLAS: 
 

VIb-93,55%;  IV-93,53%;  Ib-92,95%;  III-92,7%;  Ia-92,39%;  II-92%; 
VIa- 91,7%;  V-90,43%;  0- 87,48% 

 

OCENY Z ZACHOWANIA: 
 

wzorowe (zawsze zdyscyplinowani)     -  77 uczniów, co stanowi   50,33% społeczności uczniowskiej,    
bardzo dobre(często zdyscyplinowani) – 59 uczniów, co stanowi 38,56 % społeczności uczniowskiej,  
dobre                                                            -  14 uczniów, co stanowi  9,15% społeczności uczniowskiej,   
poprawne (często niezdyscyplinowani) -  2 uczniów, co stanowi  1,31 %  społeczności uczniowskiej ,  
nieodpowiednie                                          - 1 uczeń, co stanowi    0,65 %  społeczności uczniowskiej . 

 
 



UCZNIOWIE  WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ   W NAUCE 

 
Oddział przedszkolny 

Golubski Kamil, 
Maćkowska Julia, 
Podgórski Błażej, 

Siekierska Magdalena, 
Skakluk Martyna, 
Szulińska Maja, 

Żebrowska Wiktoria 
 

Klasa I a 
Jakub Budziszewski, 

Zuzanna Jończyk, 
Martyna Kacprzak, 

Oliwier Nowak, 
Wiktoria Ślesik, 
Oliwia Turadek 

 
Klasa I b 

Bartosz Bieńkowski, 
Jakub Bojarski, 

Nikola Fijałkowska, 
Karolina Metera, 
Alicja Michalak, 

Marcin Palusiński, 
Małgorzata Pawlak, 

Bartosz Święcki 
 

Klasa II 
Patryk Golubski, 
Iga Kryłowska, 

Maria Wynimko, 
Nikola Chylińska, 
Amelia Jagielska, 
Szymon Kaniecki, 
Maria Krakowska, 
Zofia Krupińska, 

Jakub  Rembecki, 
Adam Sieczkowski 



 
Klasa III 

Aleksandra Brzeska, 
Natalia Kozłowska, 
Alicja Ciecierska, 
Sebastian Elak, 

Kacper Krakowski, 
Maria Krupińska, 

Maja Lewandowska, 
Jakub Maćkowski, 

Oliwia Mieszkowska, 
Natalia Obidzińska, 

Julia Sobota, 
Magdalena Winnicki 

 
Klasa IV 

Filip Nowak – śr. ocen 5,00, zachowanie bardzo dobre, 
Dominik Pierzynowski – śr. ocen 4,91, zachowanie wzorowe, 

Anita Elak – śr. ocen 4, 75, zachowanie wzorowe, 
Kinga Staskiewicz – śr. ocen – 4,66, zachowanie wzorowe, 
Monika Jakubiak – śr. ocen – 4,58, zachowanie wzorowe, 

Szymon Janiec – śr. ocen – 4, 58, zachowanie wzorowe 
 

Klasa V 
Bartołd Jakub-4,54 wzorowe, 

Bojarski Kacper-4,63 bardzo dobre, 
Duszyńska Cyntia-5,00 wzorowe, 

Falęcka Oliwia-4,63 wzorowe, 
Kacprzak Anita-5,09 wzorowe, 

Kozłowska Wiktoria-5,09 wzorowe, 
Makowska Magdalena-4,90 wzorowe, 
Mieszkowska Martyna-4,81 wzorowe, 
Zaborek Wiktoria-4,54 bardzo dobre 

 
 
 
 
 
 
 



Klasa VI a 
Paulina Krakowska – średnia ocen – 5,09; zachowanie – wzorowe, 

Jakub Rzepliński – średnia ocen – 5,09; zachowanie – wzorowe, 
Bartłomiej Brzeski – średnia ocen – 5,00; zachowanie – wzorowe, 

Magdalena Sobieraj – średnia ocen – 5,00; zachowanie – wzorowe, 
Paulina Szczęsna – średnia ocen – 5,00; zachowanie – wzorowe, 
Natalia Klimczak – średnia ocen – 4,81; zachowanie – wzorowe, 

Aleksandra Pawlak – średnia ocen – 4,81; zachowanie – wzorowe, 
Konrad Tetwejer – średnia ocen – 4,81; zachowanie – bardzo dobre, 

Dominika Tomczyk – średnia ocen – 4,81; zachowanie – bardzo dobre 
 

Klasa VI b 
Dominika Wierzbowska 5,81 wzorowe, 

Alicja Łasińska 5,45 wzorowe, 
Aleksandra Oleszkiewicz 5,09 wzorowe, 

Natalia Wiśniewska 4,81 wzorowe, 
Szymon Lenard 4,54 wzorowe, 

Adrianna Sieczkowska 4,54 bardzo dobre. 
 
 

UCZNIOWIE Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ 
 

KLASA I b: Milena Goszczak 
KLASA II: Jakub Rembecki 
KLASA III: Adrian Szuliński 

KLASA VI  a:  Paweł Milewski 
                                                            KLASA V b :  Natalia Wiśniewska 
 

NAJLEPSI CZYTELNICY 
 

Maria Janiec (I a) 
Zofia Konieckiewicz (I b) 

Dominik Kowalski (II) 
Maria Krakowska (II) 

Aleksandra Brzeska (III) 
Sebastian Elak (III) 
Julia Kobyłecka (III) 

Roksana Olszewska (IV) 
Monika Mossakowska (VI a) 

Mateusz Wazagow (VI b) 
 
 

 
 



Szkoła dla potrzeb dydaktycznych  dysponowała aneksem oddziału przedszkolnego, 7 salami 
lekcyjnymi, salą komputerową, salą gimnastyczną  z niezbędnym zapleczem, biblioteką z centrum 
multimedialnym oraz świetlicą ze stołówką. Sale wyposażone były w niezbędne, dostosowane do 
wzrostu dzieci meble, podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na bieżąco usuwane były  
uszkodzenia sprzętów zagrażające bezpieczeństwu uczniów i pracowników.   
 
Opiekę i bezpieczeństwo zapewniają szkole  : 

 Realizacja koncepcji pracy szkoły, Statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły, szkolnego 
programu profilaktyki i klasowych planów dydaktyczno-wychowawczych; 

 Dostosowanie działań do Strategii postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej; 

 Przestrzeganie regulaminów i procedur ; 

 Przestrzeganie instrukcji .  systematyczne przeglądy urządzeń i budynku; 

  Dyżury na przerwach, które  są raz na miesiąc kontrolowane i raz w roku monitorowane przez 
koordynatorów do spraw bezpieczeństwa.  
Monitoruje się też realizację podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

Kontrolowana jest częstotliwość oceniania i terminowe informowanie o ocenach przewidywanych. 
Wszystkie kontrole i monitorowania wypadły pozytywnie. Drobne uwagi czy niejasności są na bieżąco 
wyjaśniane, by prawidłowo realizować zadania szkoły. 
 
W tym roku zatrudnionych było w szkole  17 nauczycieli. Na pełnym etacie pracowało  15 nauczycieli, 
1 uzupełniał etat , 1 pracował na części etatu (12/18). Wszyscy  pracowali zgodnie z kwalifikacjami  i 
zgodnie z planami pracy.  

Nauczyciele uczestniczyli w  projekcie wspomagania szkoły w zakresie doskonalenia. Zostali   
przeszkoleni z technik i metod uczenia się i diagnozy wielorakiej inteligencji . Na koniec roku zespoły 
ewaluacyjne przeprowadziły badania w  obszarach , w których się doskonaliły.  

 
Obowiązkiem szkolnym objętych było 153 uczniów a obowiązkiem przedszkolnym 21 

uczniów. Wszyscy oni spełniają obowiązek nauki zgodnie z przepisami oświatowymi. Kontrola  
realizacji obowiązku szkolnego odbywa się przy ścisłej współpracy z gminą. Było 8 zespołów 
klasowych i 1 oddział przedszkolny. Średnia liczebność uczniów  w oddziale – 19.   

Wszyscy uczniowie są klasyfikowani i promowani. Uczniów kończących szkołę mamy 33 , w 
tym kończących szkołę z wyróżnieniem –  13  . Uczniów promowanych do klasy programowo wyższej 
mamy 120, w tym uczniów promowanych   z wyróżnieniem – 8 

 
Materiał programowy opanowany jest w stopniu dobrym o czym świadczy średnia szkoły.  
 
 

Sprawdzian  zewnętrzny  uczniowie klas VI napisali na : 
 

 Część polonistyczną – 69,6 % 
 Część matematyczną  - 53,9 
 Część językową  - 71,8 %. 

 
W porównaniu do wyników gminnych napisaliśmy powyżej średniej procentowej. 
 
 
 
 
 



 Uczniowie  korzystali z następującego wsparcia :  

 100%  z ubezpieczenia , 

   z dożywiania bezpłatnego 45,  średnio 62  z płatnego, 

 Wszyscy ze szklanki mleka, 

 97 ( klasy 0 – III) z programu „Owoce w szkole”, 

 75 ze świetlicy ( średnio dziennie – 25 ), 

 40  z dowozu , 

 17 otrzymało dofinansowanie do podręczników 

 31 otrzymało stypendium socjalne. 

 113 korzystało z zajęć wyrównawczych,  

 31 z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 2 z zajęć rewalidacyjnych – zgodnie z zaleceniami 
zawartymi  w opiniach poradni,   

 41 z zajęć logopedycznych, 

 129 z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego. 
                                                                                                                                                                                                
Nauczyciele po zbadaniu potrzeb uczniów prowadzili  dla nich następujące zajęcia pozalekcyjne: 

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami piłki nożnej siatkowej i ręcznej, 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody,  j. angielskiego , 

 Zajęcia wyrównawcze  i rozwijające w klasie V z projektu unijnego „Moja przyszłość”, 

 Zajęcia wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej, 

 Koło plastyczne 

 Koło teatralne, 

 Chór szkolny, 

 Zajęcia rozwijające z elementami logopedii, 

 Gazeta szkolna -  Uczniak i koło dziennikarskie, 

 Zajęcia z komunikacji i przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową, 

 Zajęcia logopedyczne, 

  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 Zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym z języka angielskiego i niemieckiego. 
 
Uczniowie brali udział w następujących programach profilaktycznych:  

 Środowiskowy program zdrowotny – dla klas IV –VI  

 Spotkanie z policjantem  - dla klas I -0 

 Odblaski – dla klas I-III 

 Spójrz inaczej – dla klas I-III 

 Ciechanowski tydzień bez papierosa – dla klas 0–VI 

 Jabłko i cytryna – klasa III , akcja ze wsparciem policji skierowana do kierowców 

 Debata  - program profilaktyczny dla klas VI 

 Odczuwaj, ufaj, mów – program  dla klasy IV 

 Słowa, które ranią – program dla klas IV, V 

  Jak radzić sobie ze stresem  szkolnym – dla wybranych uczniów klas VI 

 Między nami kobietkami – program dla klas VI 

 Trzymaj formę – program dla klasy V 

  Ratujemy i uczymy ratować - III 

 Nie pal przy mnie proszę – program dla klasy I 

 Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami – program dla klas II,   V  

 Czyste powietrze wokół nas – program dla oddziału przedszkolnego 
Prowadzone  były  : fluoryzacja  oraz monitorowanie wagi tornistrów.    
 
 



 
Uczniowie brali udział w  następujących konkursach : 
 
Zasięg konkursu Nazwa konkursu Ilość 

uczestników 
Zajęte miejsca 

Międzynarodowe  Kangur  matematyczny 
Biegi przełajowe im. Ireny Szewińskiej 

15 
1 

................ 
II - 1 

Ogólnopolskie  Bezpiecznie na wsi 21 ............... 

Wojewódzkie  Biegi przełajowe 1 XI -1 

Dekanalne  Konkurs biblijny 2 VI-1, VII - 1 

Międzypowiatowe  Biegi przełajowe 3 I -1 

Powiatowe  Biegi przełajowe 
Konkurs na najładniejszą szopkę noworoczną 
Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Konkurs  recytatorski 
Piosenka o zdrowiu 

19 
1 
3 
1 
3 

I-1, V-1, 12-1 
1 nagroda 
III 
................ 
................ 

Gminne  Omnibus szkolny 
Wiosenne kwiaty 
III konkurs recytatorski „ Wierszolandia” 
 
Konkurs czytelniczy 
Konkurs ekologiczny 
Konkurs BRD 

6 
40 
5 
 
6 
6 
4 

I -1, II-1, 
nagroda 
10 nagród 
I -1, III – 1, 
wyróżnienie -1 
I -1, III – 1 
I – 1, II – 1 
I-1 

Międzyszkolne   Piłka  nożna z Kałęczynem - 2 mecze 23 I -1 

Szkolne  Konkursy przedmiotowe etap szkolny: 
polonistyczny 
matematyczny 
przyrodniczy 
Mistrzostwa szkoły w halową piłkę nożną chłopców 
 I  dziewcząt   
Konkurs antynikotynowy 
Konkurs  na najpiękniejszą choinkę 
Konkurs na najładniejszą dynię  
Konkurs na kartę świąteczną 
Konkurs recytatorski „ Zielono mi” 
Szkolny konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej 
Tabliczka mnożenia 
Konkursy sportowe w Dniu Dziecka 
-  dwa ognie , 
-  rzut piłką lekarską, 
-  tor przeszkód, 
-  rzut piłką palantową, 
-  biegi dystansowe. 
-  halowa piłka nożna dziewcząt 
Europa moim okiem 
Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych - drużynowe 

 
9 
8 
12 
32 
32 
89 
116 
39 
20 
21 
15 
5 
 
80 
66 
42 
16 
15 
8 
18 
40 

 
- 
- 
- 
I-1,II-1, III-1,IV-1 
I-1,II-1, III-1,IV-1 
I-3,II-3, III-3 
I-2,II-2, III-1 
I-4,II-3, III-3 
I-1,II-1, III-1 
I -3, II -3, III- 1 
I -3, II -3, III- 2 
I -1, II -1, III- 1 
 
I -2 
I -1, II -2, III- 2 
I -1, II -2, III- 2 
I -2, II -2, III-2 
I -2, II -2, III-2 
I-1 
I -2, II -2, III-2 
I -1, II -1, III-1 
 

Razem    18 -   pozaszkolne     , szkolne   19                           
 
  (w poprzednim  roku   pozaszkolnych -   26,  szkolnych -  6         

pozaszkolne :   I-7,   II-3,  III – 2  
  
zeszły rok  I -  8, II – 2    , III – 3, 

 
                                                     
 
 
 
                                                 



Uczniowie  organizowali lub brali udział  w następujących akcjach , imprezach i uroczystościach: 

 Ślubowanie i pasowanie na ucznia, 

 Festyn czerwcowy  we współpracy z Kołem Gospodyń  Wiejskich  w Gąsocinie, zebranych 
pieniędzy – 3 633,30 zł  

 Zbiórka nakrętek dla fundacji wspierającej  niepełnosprawne dzieci,  

 Zbiórka pieniędzy dla WOŚP ( 38142 zł), 

 Góra grosza – zbiórka pieniędzy dla domów dziecka (141 zł), 

 Kiermasz bożonarodzeniowy – zebrano 97 zł 

 Sprzedaż breloków – 144 zł i zakupienie za uzyskane sumy kolorofonu dyskotekowego 

  Szczęśliwy numerek 

 Organizacja poczty walentynkowej 

 Organizacja Pierwszego dnia wiosny 

  Udział w akcji charytatywnej dla Ukrainy – przekazanie 50 zł 

  Zbiórka i przekazanie 940 kg makulatury na rzecz fundacji Przyjazny świat 

 Udział chóru w wigilii Koła Gospodyń Wiejskich 

 Udział chóru i uczennic recytujących wiersze w XXVI Wiośnie Literatury w Gołotczyźnie 

 Zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Pawłowie 

 Wigilie klasowe z rodzicami, wieczorki klasowe, ogniska 

 Andrzejki, mikołajki, Choinka Noworoczna, 

 Wycieczki: do Wólki Szczawińskiej, do Bardonek – praca leśnika i obserwacja lasu, do  
Gołotczyzny – Muzeum Pozytywizmu,  do Ciechanowa - na widowisko historyczne, na filmy, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej,  do Warszawy – Muzeum Ziemi, Stadion Narodowy, 
warsztaty w Teatrze Studio, ZOO,  teatr -  sztuka  pt.: Kopciuszek, Manufaktura Cukierka,  do 
Olsztyna – Planetarium, Huta szkła, Aquapark Pluski, w Góry Świętokrzyskie – Święta 
Katarzyna, Łysa Góra, Kadzielnia – Kielce, do Kadzidłowa i Mikołajek – rejs statkiem, 
kompleks Tropikana, park dzikich zwierząt,   

 Sprzątanie świata  

 Wyjazdy na basen i nauka pływania  – klasa I a, I b, VI b, VI a, V 

 Pielgrzymka do Rostkowa i Rekolekcje adwentowe, przygotowanie palm i udział w procesji w 
Niedzielę Palmową, udział w Drodze Krzyżowej 

 Uroczyste obchody : DEN, Święta Niepodległości, Dnia Praw Człowieka, 1-3 maja, Dnia Ziemi i 
Dnia Książki, Dnia Europy, Dnia Dziecka, rocznicy śmierci patrona szkoły 

 Jasełka  i  gazetka ścienna  poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II – jasełka  wystawiane 
również w kościele 

 Kontynuowanie  pracy nad Gazetą szkolną -  Uczniak 

 Odwiedziny przedszkolaków 

 Udział klas VI w dniu otwartym w Gimnazjum w Gąsocinie 

 Prowadzenie  strony internetowej szkoły -  spgasocin.edupage.org 
 
 
 

W szkole zatrudnionych było 5 pracowników obsługi i administracji: 1 referent, 1 woźny, 2 
sprzątaczki i jedna pomoc administracyjno-kuchenna. Pracownicy szkoły od 30 października do końca 
kwietnia pełnili sobotnie  dyżury od 15.00 do 19.00  by mieszkańcy  mogli korzystać  z  sali 
gimnastycznej.  Sala ta wykorzystywana była również na  zajęcia taneczne dla dzieci i aerobik dla 
dorosłych, Gimnazjaliści korzystali z niej także w ciągu tygodnia przygotowując się do konkursu BRD, 
uczestnicząc w UKS. Ponadto wiosną, latem i jesienią  udostępniamy w soboty i niedziele  plac  
zabaw.    
 



Współpraca z rodzicami – odbyło się 4 spotkania ogólne  z rodzicami wspierające pracę 
wychowawczą. Były to : w oddziale przedszkolnym i w kl. I spotkanie z przedstawicielem KPP w 
Ciechanowie,  2 warsztaty prowadzone przez wychowawców : Techniki i organizacja uczenia się, 
Oczekiwania i potrzeby szkoły oraz prezentacja dla rodziców klas szóstych na temat sprawdzianu 
próbnego i  zewnętrznego 2015. Rodzice uczestniczyli też  w 14 pedagogizacjach, w organizacji 
choinki noworocznej , wieczoru andrzejkowego, wigilii klasowych i szkolnej,  wieczorków klasowych, 
wycieczek. Czynnie uczestniczą w zbiórce nakrętek, pomagali przy zbiórce karmy dla zwierząt. 
Pokrywają koszty dekoracji choinkowych   i poczęstunku na zabawie,  opłacają prenumeratę pism dla 
dzieci, dofinansowują konkursy szkolne i pozaszkolne, doposażają  stołówkę w naczynia, fundują 
nagrody na konkursach szkolnych oraz stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.  

Byli inicjatorami i głównymi organizatorami festynu szkolnego „ Zdrowo, sportowo i 
kolorowo”. Otrzymaliśmy również bardzo duże wsparcie od lokalnych instytucji, sklepów i 
przedsiębiorstw. Bez nich nie byłoby tylu atrakcji i nie zebralibyśmy sumy -3.633.30 zł 
 
 
 
Informacja o  wyposażeniu 

Z  programów unijnych w  pomoce edukacyjne do nauki przyrody, matematyki języka angielskiego , 

zajęć korekcyjnych, edukacji wczesnoszkolnej, wyposażenie sali nr  1 w meblościankę, liczydła, 

wyposażenie świetlicy w zabawki, gry, materiały do zajęć, wyposażenie sali nr 8 w 12 komputerów, 

projektor i ekran, wyposażenie sali nr 5 w projektor i ekran. 

Z  Rady Rodziców doposażenie stołówki w stołowiznę, zakupienie żelazka, wagi.   

Z  budżetu szkoły zakupienie mebli pod  komputery, krzeseł, okratowania i wykonanie instalacji 

elektrycznej  w sali nr 8,  zakupienie radiomagnetofonu, wykaszarki, listew  na salę gimnastyczną, 

farb do malowania elewacji zewnętrznej, placu zabaw. 

 
Informację sporządziła dyrektor szkoły 

Teresa  Skrzypczak 


