ANALIZA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1IM. KS. PPŁK. J. WRYCZY W TUCHOLI ZA ROK
SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

WIZJA SZKOŁY
Jesteśmy szkołą, w której uczeń wszechstronnie się rozwija. Gwarantujemy nu warunki do samodzielnego, kreatywnego i twórczego uczenia się oraz
działania. Zdobyta wiedza , umiejętności i postawy dają mu możliwość planowania własnej przyszłości we współczesnym świecie
w zgodzie z tradycjami.
MISJA SZKOŁY
Nauczanie i uczenie się jest twórczą i wciągającą przygodą dla uczniów, rodziców i nauczycieli, gwarantującą nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz
będącej fundamentem wysokiego poziomu nauczania.
Trafnie rozpoznane potrzeby i możliwości uczniów wykorzystujemy do planowania dalszego rozwoju wychowanków.
Dbamy o klimat sprzyjający partnerstwu, wzajemnej pomocy oraz pielęgnowaniu przyjaźni i szacunku dla drugiego człowieka w duchu tolerancji.
Podstawą wszelkich działań jest współpraca i zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczeń czuje się bezpiecznie, w ważnych dla siebie sprawach może liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli oraz pracowników szkoły.

I. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTALONYCH PRIORYTETÓW MEN NA ROK SZKOLNY
2018/2019
1) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Zadania szczegółowe
Forma realizacji
Kształtowanie poczucia
 Tydzień dla Niepodległej (program artystyczny „Droga do niepodległości”, konkursy, wystawy,
przynależności do rodziny,
udział w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu…)
grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej oraz
 Organizacja Święta Szkoły (warsztaty kulinarne, pokazy rycerskie, zabawa z zespołem ludowym
postawy patriotycznej,
Bysławskie Frantówki, konkursy…)
miłości do ojczyzny,
kultywowania tradycji.
 Organizacja apelu szkolnego „Wspomnienie o Janie Pawle II”
 Przeprowadzenie szkolnego konkursu historycznego Jestem Polakiem –znam historię Niepodległej”;
 Organizacja Gminnego Konkursu Historycznego Polacy w walce o niepodległość 1795-1864
 Realizacja projektu uczniowskiego „Demokracja czy ateńska…” – prezentacje uczniów
Włączanie uczniów w życie
społeczności lokalnej.

Poszanowanie historii i
kultury regionu

 Aktywny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – opiekun dzieci.
 Zorganizowanie wyjazdu świątecznego z programem artystycznym do Domu Pomocy Społecznej w
Wysokiej
 Przygotowanie laurek i kwiatów z okazji Dnia Babci i Dziadka dla podopiecznych z Domu
Dziennego Pobytu ”Senior” w Tucholi.
 Koordynowanie działań w akcji „Szlachetna Paczka”
 Udział w akcji zbierania zabawek dla dzieci z SOSW w Tucholi
 Zbiórka karmy dla schroniska w Bysławiu
 Zbiórka nakrętek dla chorego dziecka.
 „Podróż po Polsce – poznajemy kraj w oparciu o legendy”
 „Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy ciekawe zawody”

 Zorganizowanie gry terenowej dla dzieci i rodziców „Skarby Ziemi tucholskiej”

Wspólnota Europejska a
tożsamość narodowa

 Organizowanie wycieczek tematycznych
 Udział w uroczystościach z okazji wyzwolenia Tucholi
 Współpraca z zespołem ludowym „Bysławskie Frantówki” , Kołem Gospodyń Wiejskich w Tucholi:
warsztaty regionalne, wspólna zabawa, realizacja projektu.
 Przygotowanie z uczniami quizu językowego z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych przy
użyciu aplikacji Kahoot!
 Przygotowanie plakatów tematycznych np. rodzina królewska, Australia, słownik Walentynowy,
 Organizacja Świątecznych podchodów” z elementami języka angielskieg
 Udział w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego,
 Organizacja Dnia św. Patryka

2) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność
uczniów
Zadania szczegółowe
Forma realizacji
Oferta zajęć
Działalność koła turystyczno – geograficznego (akcje ekologiczne i przyrodnicze, przygotowanie do
pozalekcyjnych zgodnie z
konkursów”
oczekiwaniami uczniów i
Działalność koła chemicznego.
rodziców
Działalność koła literackiego (akcje czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi – M. Ollick – prezes TB K.
Tajl – dziennikarz, S. Świetlik – fotograf)
Działalność koła matematycznego
(prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów kl. 8a – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
przygotowanie uczniów do konkursów Liga Zadaniowa i kuratoryjnego, konsultacji dla uczniów

Działalność koła językowego
(prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczniów kl. 8a – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
Działalność koła językowego (przygotowanie z uczniami quizu językowego z elementami wiedzy o krajach
anglojęzycznych przy użyciu aplikacji Kahoot! plakaty tematyczne np. rodzina królewska, Australia, słownik
Walentynowy, Świąteczne podchody” z elementami języka angielskiego
Trening twórczości w klasach 2 (tworzenie gier planszowych, występy artystyczne, zajęcia twórcze)
Zajęcia wyrównawcze dla klas czwartych
Udział uczniów w
konkursach

Konkursy organizowane przez szkołę:
 Konkurs literacki „Lis prywatny – mój najciekawszy dzień spędzony w szkole”
 Konkurs sceniczno – plastyczny „Kocham Cie mamo”
 Konkurs plastyczny „Wielkanocna kompozycja”
 Konkurs recytatorski „Mistrz ortografii”
 I Gminny Konkurs Chemiczno – Fizycznego o Złoto Burmistrza.
 I Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
 I Powiatowy Turniej Szachowy „Szach z Jedynką”
 Międzypowiatowy Konkurs Walentynkowy „Miłość niejedno ma imię”
 Gminny Konkurs Historyczny Polacy w walce o niepodległość 1795-1864
 Organizacja Quizu z okazji Dnia Świętego Patryka
 Konkurs plastyczny „Koniczynowa mandala”
 Konkurs recytatorski .,,Przez pola, lasy i łąki..

Konkursy organizowane przez inne placówki oświatowe:
 Ogólnopolski Konkurs Językowo - Plastyczny „Idiom…ink”
 Konkurs recytatorski „Zwierzakowe rymy”
 V Powiatowy konkurs śpiewania kolęd i pastorałek w języku obcym
 Konkurs plastyczny „Leśnik w pracy. Leśnictwo a zrównoważony rozwój
 Powiatowa Olimpiada wiedzy o Aids
 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Geografii Olipmus
 Miejski Konkurs Konstruktorski „Młodzi konstruktorzy”
 Konkurs plastyczny „Bory Tucholskie w oczach dziecka”
 Konkurs plastyczny „Wiosna w Borach Tucholskich”
 Konkurs plastyczny lapbooki „Pszczoły, trzmiele i przyjaciele”
 Konkurs plastyczny „Nasi mali przyjaciele na łące – owady”
 Konkurs ortograficzny „O pióro Starosty”
 Konkurs ortograficzny „O pióro Burmistrza”
 Gminny Konkurs przyrodniczy „Z ekologią za pan brat”
 Konkurs przyrodniczy „Ogólnopolski konkurs Trzymaj formę”
 Konkurs geograficzny , przyrodniczy „Ogólnopolski konkurs Galileo”
 Konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas”
 Przedmiotowe konkursy kuratoryjne z języka polskiego, matematyki, geografii, biologii, języka
angielskiego.
 Konkurs matematyczny „Kangur”
 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki Olipmus
 Liga zadaniowa
 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Historii Olimpus
 Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego
 Turniej recytatorski ,, O Pióro Jana Brzechwy''
 Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej
 Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
 Międzynarodowy konkurs Inspiracje flamenco- przenikanie kultur”
 Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki

Realizacja projektów
edukacyjnych

 Gminny Konkurs Plastyczny „Nigdy więcej wojny”
Zawody sportowe:
 X Bieg Kasztelański
 XXV Czwartki Lekkoatletyczne
 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt i Chłopców
 Borowiacki Miś
 Lokalna Akcja Sportowa – mierzymy kilometry
 Biegi przełajowe w Stobnie
 Walentynkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców w Bysławiu
 Trójbój LA – zawody powiatowe
 Czwórbój LA – zawody powiatowe –
 Powiatowe Igrzyska Sportowo – Rekareacyjne
 Sztafetowe Biegi Przełajowe
 „Podróż po Polsce – poznajemy kraj w oparciu o legendy”
 „Kim będę, gdy dorosnę? Poznajemy ciekawe zawody”
 Zorganizowanie gry terenowej dla dzieci i rodziców „Skarby Ziemi tucholskiej”
 „W naszej grupie pełno muzyki jest”
 „Zdrowo jem, więcej wiem” nasze wspólne śniadanie na świeżym powietrzu- wyprawa z koszykiem
piknikowym do parku, przygotowanie gier planszowych na temat zdrowego odżywiania,
 przygotowanie przepisów na drugie śniadanie, spotkanie z panią pielęgniarką, piramida zdrowia,
zajęcia plastyczne „Zdrowy talerz”- plakat promujący zdrowe odżywianie,
 „Kreatywni na 101”
 Projekt uczniowski Zamki, zameczki, zamczyska
 Projekt uczniowski „Geometria w kolorze – zaczarowany świat figur geometrycznych”
 ,, Radzę sobie coraz lepiej” - program zajęć wyrównawczych
 Projekt ,,Nasza Mała Biblioteka” (spotkanie z autorem książek dla dzieci-Romanem Pankiewiczem,
zajęcia czytelnicze)
 Realizacja projektu edukacyjnego „Książka naszym przyjacielem”
 Dzień św. Patryka – konkursy, wystawy, koncert

 Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Dobrze Cię widzieć na drugiej stronie ulicy” - "Bezpieczna
droga".
 Cykliczne spotkania z artystami z Filharmonii Bydgoskiej, promujących muzykę
 Uczestniczenie w projekcie „Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie wiem co jem” org. Przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Tucholi.
Podejmowanie inicjatyw
podwyższających jakość
pracy szkoły, działania
innowacyjne

 Gminny Konkurs sceniczno – plastyczny „Kocham Cie mamo”
 Zaczytana Jedynka – akcja promująca czytelnictwo (konkurs recytatorski, pochód bajkowych postaci,
wieszanie cytatów, bookcrossing, konkurs na recenzję książki, wystawa prac, piękne czytanie.
 Organizacja akcji „Światowy tydzień Mózgu”
 Organizacja akcji „Dzień Przyrody i polskiej Niezapominajki” Organizacja Dnia Ziemi w szkole
(konkursy ekologiczne, tworzenie plakatów i ulotek, wystawy)
 Organizacja I Gminnego Konkursu Chemiczno – Fizycznego o Złoto Burmistrza.
 Organizacja pokazu chemicznego „Planetarium”
 Organizacja I Gminnego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego
 Organizacja Powiatowego Turnieju Szachowego „Szach z Jedynką”
 Organizacja Międzypowiatowego Konkursu Walentynkowego „Miłość niejedno ma imię”
 Gminny Konkurs Historyczny Polacy w walce o niepodległość 1795-1864
 Zdobywamy kartę rowerową
 Realizacja akcji „Tydzień wychowawczy” (godzina wychowawcza pod nazwą „Lekcja o dobrym
wychowaniu, konkurs „Ważne słowa”, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje multimedialne,
 Projekt „Szkoła z Klasą” 2.0
(Nocka w szkole, quiz muzyczny, organizacja koncertu w TOK przy współpracy muzyków z Opery Nowa,
realizacja projektu uczniowskiego „Demokracja czy ateńska…” – prezentacje uczniów

3) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
Zadania
szczegółowe
Udział w
szkoleniach
Zajęcia
warsztatowe dla
uczniów

Forma realizacji
 Udział rady pedagogicznej w szkoleniu w ramach projektu „E – aktywni województwa kujawsko –
pomorskiego i łódzkiego” – „Kultura w sieci”
 Udział w warsztatach „Myślenie wizualne”
 Zajęcia przyrodnicze dla klas czwartych w TPK z użyciem narzędzi multimedialnych.
 Zorganizowanie zajęć profilaktyczno- edukacyjnych z terapeutami w klasach 6 – 8 VI- tych i VIIIych na temat przemocy w sieci pod hasłem „Profil. Przemoc w sieci” oraz dla klas V o zagrożeniach
w Internecie pod hasłem „Pajęczyna marzeń”

Termin
realizacji
Luty – maj

Cały rok
szkolny

II. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Partner szkoły
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tucholi
Miejska Biblioteka Publiczna
Komenda Powiatowa Policji
Tucholski Ośrodek Kultury
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Tucholski Park Krajobrazowy
Nadleśnictwo Woziwoda i Gołąbek
Gostycyński Ośrodek Kultury
Sztab Tucholskiej WOŚP
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, Sąd rodzinny dla nieletnich
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
Muzeum Borów Tucholskich
Koło haftu borowiackiego, Koło Gospodyń Wiejskich

Forma współpracy
Diagnozowanie uczniów, wsparcie psychologiczne, terapia uczniów,
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
Spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy
Pogadanki, realizacja działań prewencyjnych, sprawy wychowawcze
uczniów,
Udział w przedstawieniach, koncertach, imprezach środowiskowych
Udział w zawodach sportowych
Udział w zajęciach z edukatorami, wystawy tematyczne, udział w
konkursach przyrodniczych,
Udział w zajęciach z edukatorami, wystawy tematyczne, udział w
konkursach przyrodniczych
Udział w przeglądzie teatralnym
Udział wolontariuszy i opiekunów w akcji
Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie rodzin,
Sprawy wychowawcze uczniów, wsparcie rodzin,
Udział w zajęciach warsztatowych, wystawy tematyczne
Udział w zajęciach warsztatowych

