SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY
ZA ROK SZKOLNY 2008/2009

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową.
Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic
Górnych i Dolnych, Dąbia Chrobakowego, Malinowic i Psar z ulic: Wiejskiej,
Akacjowej, Malinowickiej i Górnej.
Ze względu na oddalenie od ośrodków kultury organizowane są wyjazdy do teatrów,
kin, opery, planetarium, muzeów. Szkoła aktywizuje lokalną społeczność wokół
wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, organizuje imprezy
środowiskowe, akcje charytatywne, współpracuje z lokalnymi organizacjami, włącza
się w gminne imprezy kulturalne, przygotowuje dzieci do świadomego i krytycznego
uczestniczenia w kulturze. Realizowane są działania uwzględniające potrzeby
wychowawcze uczniów, wpajające im uniwersalne wartości, promujące postawy
szacunku dla innych i samego siebie oraz samorządność uczniowską.
Bardzo dużą wagę przykładamy do sposobu spędzania przez naszych wychowanków
czasu wolnego organizując różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych.
Do naszej placówki uczęszcza 161 uczniów (6 oddziałów + 2 oddziały przedszkolne).
Uczniowie są objęci dowozem szkolnym.
Kadrę szkoły stanowi: 18 nauczycieli; 8 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 9 w
niepełnym,
1 uzupełnia etat w SP Strzyżowice. Wśród zatrudnionych
nauczycieli 8 ma stopień nauczyciela dyplomowanego, 4 mianowanego, 6
kontraktowych.
We wrześniu 2008 roku pozyskałam z Powiatowego Urzędu Pracy dwie stażystki:
pomoc do oddziału przedszkolnego oraz świetlicy szkolnej.
Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami
szkoły. Zdecydowana większość ma ukończony drugi kierunek na studiach
podyplomowych. Niektórzy mają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.
Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w licznych zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego, jak również w szkoleniach rady pedagogicznej w ramach WDN, min.
na temat:
- „Nowa podstawowa programowa – od planu pracy do zadania
egzaminacyjnego”,
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz warunków i form sprawdzianu
w VI klasie szkoły podstawowej do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”,
- „Prawa człowieka w szkole – jak o nich uczyć”,
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej”,
- „Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy z uczniem”,
- „Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień
związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”,
- „Klub wychowawców”,
- „Reforma oświaty w roku 2009”,
-

„Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży”.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA
W szkole realizowane są innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Śląskie
Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- w klasie I „Jestem Polakiem – jestem Europejczykiem”,
- w klasie IV„Tu jest moje miejsce”.
oraz programy własne:
- Edukacja Regionalna i Europejska „Przez Polskę ku Europie” kl. III,
- „Ja komputer i plastyka” kl. II,
- „Omnibus”- program kółka dziennikarskiego kl. IV-VI,
- „Uczę się świata” – program z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w
klasie V.
W przedszkolu realizowane są programy unijne: „Labirynt”, „Akademia
przedszkolaka”.
W ramach projektu przedszkolaki wyjeżdżają na basen, uczestniczą w zajęciach z
gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, teatralno – plastycznych i muzycznych.
Wszyscy uczniowie objęci są programem Agencji Rynku Rolnego „Szklanka
Mleka”, ogólnopolskim programem „Szkoła bez przemocy”.
W szkole nieodpłatnie nauczyciele prowadzą następujące zajęcia w ramach:
- Szkolnego Klubu Sportowego,
- Kółka języka angielskiego,
- Kółka matematycznego,
- Kółka polonistycznego,
- Kółka ekologicznego,
- Kółka europejskiego,
- Kółka regionalnego,
- Kółka historycznego,
- Kółka teatralnego,
- Kółko redakcyjne
Działa: Uczniowski Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska SKRZAT, Szkolny Klub
Europejski.
Uczniowie korzystają z zajęć zarówno bibliotece szkolnej, jak i Bibliotece Publicznej w
Psarach – Filia w Dąbiu.
Szkoła weszła do realizacji projektu unijnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”, mającego na celu wspieranie rozwoju uczniów klas I.
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ
Szkoła organizowała następujące imprezy środowiskowe:
- Pasowanie na ucznia
- Święto Niepodległości
- Koncert Bożonarodzeniowy
- Bal Noworoczny
- Sztab XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebranie kwoty
7662,23 zł
- Akcję charytatywną „Góra grosza”,

- akcję „Gorączka złota” organizowaną przez PCK , której dochód został
przekazany na pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych,
- przeprowadzenie przez Szkolne Koło PCK akcji „Święta dla wszystkich”,
ponadto zgodnie z wewnątrzszkolnym kalendarzem imprez były zorganizowane:
- Święto pieczonego ziemniaka
- Spotkanie z absolwentami,
- Dzień Papieski,
- Andrzejki,
- Mikołajki,
- Klasowe Spotkania Wigilijne,
- Spotkania z przedstawicielami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbiu,
- Walentynki,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Matki,
- Dzień Dziecka,
- Dzień bez agresji połączony z Dniem Sportu.
Konkursy i turnieje organizowane przez szkołę
- szkolny etap konkursu interdyscyplinarnego,
- szkolny konkurs Europejskiego Dnia Języków Obcych konkursu szkolnego
dla klasy II i III „Angielski jest łatwy i zabawny”.
- konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV-VI „W świecie Ani Shirley”,
„Pinokio”.
- gminny turniej tenisa stołowego,
- szkolna liga tenisa stałego,
- Mikołajkowy turniej w piłkę nożną,
- szkolny konkurs biblijny
- szkolny konkurs plastyczny dla klas I - III „Żółty jesienny liść”,
- konkurs plastyczny „Z Syriuszem po Europie”,
- konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych dla klasy II i III
„Angielski jest łatwy i zabawny”,
- II edycja konkursu „Elektroniczne Dyktando” ,
- zorganizowanie V edycji Gminnego Konkursu Mitologicznego „Świecie
mitów”,
- zorganizowanie w szkole Gminnego Konkursu Plastycznego po hasłem
„Jestem Polakiem – jestem Europejczykiem”
- zorganizowanie Gminnego Konkursu Europejskiego po hasłem „Jestem
Polakiem – jestem Europejczykiem”
- zorganizowanie
w
szkole
gminnych
zawodów
sportowych
minipiłkisiatkowej chłopców,
- zorganizowanie gminnego turnieju piłki ręcznej dziewcząt,
INNE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ
- rozprowadzanie wśród dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka –
Program Agencji Rynku Rolnego,
- prowadzenie strony internetowej szkoły (spdabie.edupage.org)
- wydawanie Gazetki Szkolnej OMNIBUS,

- Przeprowadzenie akcji „Pomóżmy dzieciom z miejscowości dotkniętych
kataklizmem”,
- zaadoptowanie kolejnych dzieci z Afryki w ramach akcji „Adopcja na
odległość”.
- prowadzenie Izby Regionalnej, gromadzenie pamiątek przeszłości,
umożliwianie zwiedzania izby wszystkich chętnym uczniom nie tylko z
naszej szkoły.
- Przedstawienie programu artystycznego podczas Gminnych Obchodów
Święta Niepodległości,
- zbiórka makulatury w ramach realizacji programu „Zbieramy makulaturę
- oszczędzamy las”,
- prezentowanie programów artystycznych w Kościele Parafialnym w
Dąbiu z okazji Dnia Papieża, Jasełek
- uczestniczenia w akcji Sprzątanie Świata,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie atrakcyjnych
form wypoczynku,
- współpraca z organizacjami wiejskimi i włączanie się w imprezy
organizowane przez Świetlicę Wiejską w Dąbiu, Gminny Ośrodek
Kultury, Gminną Bibliotekę, Straż Pożarną
- zorganizowanie spotkań z policjantami na tematy: bezpiecznego
zachowania się w różnych sytuacjach, odpowiedzialności prawnej
nieletnich, zachowania się na stadionach i boiskach sportowych,
- zorganizowanie spotkania strażakiem na temat zachowania się w
różnych sytuacjach zagrożeń klęskami żywiołowymi,
- uczestniczenie w konkursach organizowanych przez placówki z terenu
powiatu będzińskiego, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie,
- udział w ogólnopolskich konkursach: z języka polskiego, matematyki i
przyrody MULTITEST, olimpiady przedmiotowej z matematyki
OLIMPUS,
- udział uczniów w ogólnopolskim konkursie historycznym KRĄG –
wykonanie albumów „Skarby kultury regionalnej bogactwem całego
narodu”
- udział uczniów z klasy III w IX Wojewódzkim Konkursie BAJKOWE
ZADANIA zorganizowanym przez Pracownie Matematyki Pałacu
Młodzieży w Katowicach.
- udział uczniów w regionalnym konkursie „LIGA MATEMATYKÓW” ,
- udział uczniów klas IV, V i VI w XVII konkursie Nudna Matematyka
organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach i zakwalifikowanie
się do finału,
- udział uczniów w Gminnym Przeglądzie Kabaretowym,
- włączenie się do programu szkolnego REBA (zbiórka baterii),
- organizowanie spotkań uczniów z ciekawymi ludźmi,
- zorganizowanie kiermaszu lektur i książek „Tania książka”,
- zorganizowanie spotkania dla rodziców na temat: „Prawa człowieka,
prawa dziecka” i umożliwienie im uczestniczenia w spotkaniu z
psychologami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej’ w Będzinie,
- zorganizowanie spotkania absolwentów z radą pedagogiczną.

- zorganizowanie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych konkursu
szkolnego dla klasy II i III „Angielski jest łatwy i zabawny”.
- uczczenie Dnia Papieskiego udziałem w przedstawieniu przygotowanym
przez uczniów klasy VI „Buty, okna i kremówki...”
- zorganizowanie w szkole uroczystego apelu z okazji Narodowego Dnia
Życia – 23.03.2009 r
- prowadzenie w szkole zajęć sportowych dla uczniów – taekwondo,
- cotygodniowe wyjazdy uczniów klasy III, IV, V i VI na basen,
prowadzenie nauki pływania w klasie II,
- organizowanie dwa razy w tygodniu zajęć w godzinach wieczornych z
aerobiku dla mam i zajęć sportowych dla ojców,
- nieodpłatne przewożenie przez rodziców materiałów do remontów i
modernizacji szkoły i sprzętu szkolnego,
- wyjazdy dzieci do:

teatrów na sztuki: „Zwierzęta doktora Dolittle”, „Warkocz
Królewny Wisełki”, „Mitologia grecka – Hermes przeszedł”.
 Opery Śląskiej w Bytomiu: „Dziadek do orzechów”
 muzeów, na wystawy, koncerty,
- comiesięczne spotkania teatralne dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I-III, prowadzone przez Studio Małych Form
Teatralnych w Krakowie”,
- udział uczniów w koncercie muzycznym „Kolędy i pastorałki tradycją
polskich Świąt”.
- zorganizowanie jednodniowych wycieczek do Krakowa,
- wyjazd uczniów klasy II i III na wycieczkę do Siewierza,
- wyjazd na wycieczkę do Parku Niespodzianek w Ustroniu,
- zorganizowanie wyjazdu klas IV, V, VI na zajęcia na wydziale fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
- zorganizowanie dla klas I-III wyjazdu do kina Helios w Sosnowcu na
film „Cziłała z Beverly Hills”,
- Wyjazd uczniów kl. V i VI na 3- dniową wycieczkę „Szlakiem piastowskim”.
- Zorganizowanie wycieczki rowerowej pod hasłem „ Zabytki najbliższej
okolicy”.
- Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie w ramach projektu Akademia
przedszkolaka” na sztukę „Kopciuszek”.
- Zorganizowanie wycieczki dla klas I, II, III do Tarnowskim Gór –
zwiedzanie kopalni rud srebronośnych, podziemny przepływ łodziami.
- Wyjazd uczniów klas I i II na wycieczkę do Będzina, zwiedzanie Zamku
Będzińskiego i Pałacu Mieroszewskich.

- realizacja praktyk studenckich:
 Beata Majcherczyk – Uniwersytet Śląskie opiekun – p. D.
Dąbkowska
 Monika Maksyminko – Uniwersytet Śląski – opiekun p. T.
Kosmala – Gąsior,
 Monika Skotarska – Uniwersytet Śląski – opiekun p. T. Kosmala –
Gąsior,

-

-

-

-

-

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
finaliści XVII edycji konkursu Nudna Matematyka organizowanego przez Pałac
Młodzieży w Katowicach (Krystian Machura, Karol Lis, Jan Augustyniak)
zdobycie III miejsca w V Regionalnych Prezentacjach Żywotów Świętych i
Patronów –
w hołdzie Janowi Pawłowi II,
finaliści konkursu „LIGA MATEMATYKÓW” organizowanego przez MZS nr 4 w
Będzinie ( Iwo Kaliński – II miejsce, Jan Augustyniak – IV miejsce),
finalista IX Wojewódzkiego Konkursu BAJKOWE ZADANIA zorganizowanego
przez Pracownie Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach – Piotr Sobczyk
zajęcie II miejsca w V edycji Gminnego Konkursu z cyklu „Wielcy Polacy”
udział uczniów w VI Gminnym Konkursie Plastycznym „Bohaterowie bajek” i
zdobycie przez uczniów: klasy I – I miejsca (Paulina Mróz) , klasy II – II
miejsca (Ewa Łapanowska) i klasy III – III miejsca (Zuzanna Kowal)
laureat ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki (X miejsce)
OLIMPUS sesja jesienna – Jan Augustyniak
zajęcie 14 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest z matematyki
zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej – Jan Augustyniak
zajęcie 11 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest z przyrody – Iwo
Kaliński
zajęcie 11 miejsca w ogólnopolskim konkursie Multitest z j. angielskiego
zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej – Jan Augustyniak
zakwalifikowanie się do II etapu konkursu interdyscyplinarnego – Jan
Augustyniak, Iwo Kaliński,
udział uczniów klasy III i IV w gminnym konkursie literacko – plastycznym
„Zwariowana akademia” i zdobycie najwyższej liczby punktów w gminie przez
ucznia Krystiana Machurę,
zdobycie wyróżnień w gminnym konkursie Szopka Krakowska i Kartki
Świąteczne przez uczniów: Weronikę Sobczyk, Karolinę Dick, Zuzannę Kowal,
Jakuba Sobczyka, Aleksandrę Gajdzik, Dominika Dziechciarz, Jana
Augustyniaka,
zdobycie wysokich lokat i wyróżnień w Regionalnym Konkursie Plastycznym
„Tradycyjne ozdoby ludowe związane ze świętami Bożego Narodzenia,
III miejsce w gminnych sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
Zdobycie III miejsca w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o puchar ZDROWIA
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zdobycie II miejsca w Gminnych
Zawodach Pożarniczych – drużyna w
składzie: Dominik Dziechciarz, Rafał Skotarski, Kasper Socha),
Zdobycie I miejsca w V edycji gminnego konkursu mitologicznego „W świecie
mitów” - drużyna w składzie Marika Mazur, Sergiusz Cedro, Konrad Leończyk,
Zdobycie II miejsca w Gminnym Konkursie Informatycznym KLIK – Jan
Augustyniak oraz III miejsca – Dominik Dziechciarz,
Udział uczniów w konkursie „SEGREGACJA – SUPER REWELACJA”
organizowanym przez „RECYKLING Wojkowice” i zdobycie
 II miejsca przez Katarzynę Kocot
 wyróżnień przez Izabelę Klusę i Dawida Paszewskiego
Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY” i
zdobycie przez:
 Iwa Kalińskiego I miejsca w powiecie w kategorii Beniamin

-

-

-

-

-

-

 Jana Koniecznego II miejsca w powiecie, VIII w okręgu, w kategorii
Kangurek
 Jana Augustyniaka III miejsca w powiecie w kategorii Beniamin
 Piotra Sobczyka V miejsca w powiecie w kategorii Maluch
 Jonasza Kalińskiego VII miejsca w powiecie w kategorii Kangurek
Zdobycie tytułu mistrza w konkursie matematyczno – przyrodniczym „1 z 10” Jan Augustyniak,
Zdobycie I miejsca w powiatowym konkursie plastycznym „Moje wyobrażenie
demokracji” – Iwo Kaliński,
Udział w gminnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI i zdobycie III
miejsca przez Jana Augustyniaka,
Udział uczniów w V Regionalnym Konkursie plastycznym na tradycyjne ozdoby
ludowe związane ze świętami Wielkiej Nocy. Laureatami zostali: N. Dembińska,
A. Rosół, K. Kocot, K. Dufek, P. Nagły, R. Madej, G. Mańka, M. Mazur, M.
Czapla, F. Duda, I. Kaliński, J. Augustyniak, I. Klusa, K. Leończyk, A. Sobczyk,
Zajęcie III miejsca w etapie Rejonowym XVII Edycji Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK przez uczennicę klasy VI – Izę Klusę,
Udział Uczniów w eliminacjach gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan
– staż pożarna ci pomaga” i zdobycie:
- I grupa (6-8 lat):
II miejsce Monika Kowal,
IV miejsce – Wiktoria Kornak
- II grupa (9-12 lat):
I miejsce Katarzyna Kocot,
III miejsce – Karolina Borówka
Udział w Ogólnopolskim konkursie Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem
instytutu filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i
zdobycie:
 I miejsca w powiecie, IV w regionie przez Kamila Barańskiego
 III miejsca w powiecie przez Jana Augustyniaka.
Udział uczniów w VI Kolarskich Mistrzostwach w Gminie Psary i zdobycie:
 I miejsca w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Psary w I kategorii
wiekowej – Piotr Nagły
 VI miejsce w wyścigu o Puchar Wójta Gminy Psary w I kategorii
wiekowej – Norbert Hanak
Udział uczniów w Gminnym Konkursie Plastycznym „STOP agresji w szkole” i
zdobycie wyróżnień przez uczennice Klaudie Korzonek, Angielkę Szczęch,
Martynę Parzoch.
Udział w gminnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI i zdobycie III
miejsca
Zorganizowanie w szkole gminnych zawodów sportowych minipiłki siatkowej
chłopców zdobycie III miejsca.
Udział uczniów w GMINNEJ SPARTAKIADZIE SPORTOWEJ i zdobycie
I miejsca w gminnych mistrzostwach trójboju lekkoatletycznego w kategorii
dziewcząt,
I miejsca indywidualnie w trójboju lekkoatletycznym przez Natalię Dębińską,
II miejsca w kategorii biegów przełajowych przez drużynę dziewcząt

-

II miejsca w kategorii biegów przełajowych przez drużynę chłopców,
Zdobycie przez szkołę II miejsca w ogólnej klasyfikacji Międzyszkolnych
Mistrzostw Sportowych Gminy Psary.
Zdobycie II miejsca w gminnym turnieju piłki ręcznej dziewcząt oraz zdobycie
tytułu NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA – Natalia Dembińska,

Oddział przedszkolny uczestniczył w wielu imprezach, konkursach na terenie Gminy
Psary, powiatu i uzyskał wyróżnienia:
- zajęcie I miejsca dzieci 6 letnich w konkursie plastycznym „Nasze drzewo”
organizowanym przez Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach
- zajęcie I miejsca przez dzieci z oddziału przedszkolnego w kategorii zespoły
wokalno – muzyczne w III Festiwalu Pieśni Maryjnych „Królowej Anielskiej
Śpiewamy”
- Zajęcie I miejsca dzieci 3 i 4 letnich w konkursie plastycznym „Nasze drzewo”
zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach.
- Zajęcie I miejsca dzieci 6 letnich w konkursie plastycznym „Nasze drzewo”
zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach
- wyróżnienia dla oddziału przedszkolnego – 6 latki za udział w Gminnym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tąpkowicach (Karolina Celka, Dominika
Tomasik, Oliwia Wiązek, Natalia Kozala, Natalia Guzenda, Jakub Bizan, Anna
Rosół)
- wyróżnienia dla oddziału przedszkolnego – 4,5 – latki za udział w Gminnym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Tąpkowicach (Aleksandra Krzyżak, Piotr
Konieczny),
- Zdobycie tytułu „Mistrza ortografii” w gminnym konkursie ortograficznym klas
III – Weronika Sobczyk,
- udział w gminnym konkursie „Zwariowana akademia” zorganizowanym przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach i zajęcie wysokich lokat:
 I miejsce - Aleksandra Trzewiczek
 II miejsce - Krystian Machura
 wyróżnienie – Zuzanna Kowal
- wyróżnienie III stopnia w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Miś Uszatek i
Wiosna” – oddział przedszkolny – Karolina Celka, Natalia Guzenda,
- zajęcie II miejsca w V edycji Konkursu Bezpieczny Przedszkolak.

MODERNIZACJE, DOPOSAŻENIE SZKOŁY
W I semestrze roku szkolnego 2008/2009 zakupiliśmy:
- nowy sprzęt szkolny: krzesła, wieszaki do oddziału przedszkolnego, stolik pod
rzutnik,
- programy multimedialne: historia, nauczanie początkowe, j. polski, przyroda,
„Młody Europejczyk”, „Dyktando”, „Pakiet edukacyjny”, Pakiet multimedialny
„Mądre dziecko”,
- książki do biblioteki,
- zestawy plansz dydaktycznych: „Baw się bezpiecznie”, „Agresji stop”, „Żyj

-

zdrowo i bezpiecznie”, „Prawa człowieka, obowiązki ucznia”,
zestaw plansz do informatyki,
dywany do oddziałów przedszkolnych,
zakup drukarki laserowej,
zakup grzejników co.

Konserwacja urządzeń na placu zabaw.
Prace remontowe:
- wykonanie wjazdu i parkingu na posesji szkolnej,
- zakup i wymiana kotłów co, pomp i instalacji w kotłowni,
- wykonanie naprawy oraz konserwacji okien na sali gimnastycznej i w klasie
lekcyjnej,
- usuwanie lamperii i położenie „mozatynku” na korytarzach w szkole (nowa
szkoła),
- pomalowanie korytarzy,
- remont pomieszczeń kotłowni.

