Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
SPRAWOZDANIIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
1. Ilość zatrudnionych osób: (łącznie) - w osobach: 84 w etatach: 73,96;
a) w tym nauczycieli - w osobach: 62 w etatach: 54,88;
b) w tym pracowników administracji i obsługi - w osobach: 22 w etatach: 19,08 .
(stan na 30.09.2017 r.)

2. Języki obce nauczane w:
a) przedszkolu* j.angielski /j.niemiecki (dodatkowo);
b) szkole podstawowej* j.niemiecki/j.angielski;
c) gimnazjum* j.niemiecki/j.angielski.
3. Ilość dzieci w roku szkolnym 2017/2018:
510 uczniów + 90 przedszkolaków
4. Liczba uczniów:
a) realizujących obowiązek szkolny spoza obwodu szkoły: 115;
b) z obwodu szkoły realizujących obowiązek szkolny w innej placówce: 398.
5. Ilość oddziałów w roku szkolnym 2017/2018:
a) P: 4;
b) SP: 20;
c) G: 5.
6. Pomieszczenia:

Lp.

Nazwa
placówki

1. ZSP1

Pomieszczenia
sale lekcyjne w tym
pracownie
przedmiotowe

sale
komputerowe

26/14

2

biblioteka/
czytelnia

gabinet
pomocy
przedmedycznej

kuchnia/
stołówka

świetlica

sala
sportowa

boisko
sportowe/
plac zabaw

10

1

1

1

1

1

7. Liczba dzieci 6 – letnich w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018: 23
8. Liczba dzieci 6 - letnich w klasach pierwszych w roku szkolnym:
2018/2019 - 0
9. Frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 (% w skali
roku):
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Rok
szkolny
2017/2018
SP
G

średnia

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Kl. VII

81,33%

84,78%
81,92%

88%
85,02%

88,66%

90,16%

89,43%

87,33% 87,10%
83,40%

10. Realizowane innowacje i eksperymenty pedagogiczne w roku szkolnym:




Projekt "Bezpieczna+" – warsztaty z mediacji rówieśniczej
Program „Kształtowanie kluczowych kompetencji”
Projekt "Z Pleszewa ku niepodległej" w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
 Projekt „Kompetencje na szóstkę”/ Projekt edukacyjny "Smerfowanie w
przedszkolu"
 Projekt edukacyjny dla klas II gim. – „Wolne od GMO”
11. Udział nauczycieli w: szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, studiach
podyplomowych
 Udział w szkoleniu dla nauczycieli w ramach projektu „Bezpieczna+”
(„Mediacja rówieśnicza”) – 25 nauczycieli
 Szkolenie dla nauczycieli dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia
(organizator: dyrektor szkoły, Projekt Bezpieczna Szkoła) – 62 nauczycieli
 Szkolenie dla nauczycieli: Jak pomóc uczniowi choremu na cukrzycę?
(organizator: dyrektor szkoły) – 62 nauczycieli
 Rada pedagogiczna szkoleniowa: Zmiany w systemie oświaty – 62 nauczycieli
 Szkolenie dla nauczycieli: „Jak uczyć o ludobójstwie” (Muzeum Polin w
Warszawie) – Janusz M. Lewandowski
 Konferencja szkoleniowa: „Obcy w domu. W 50. rocznicę Marca’68 – Janusz
M. Lewandowski
 Obsługa arkusza organizacyjnego szkoły w na platformie VULCAN – Janusz
M. Lewandowski
 Studia magisterskie o specjalności język hiszpański – Anna Kostka
 Studia podyplomowe o specjalności teologia – Michał Konieczny
 Studia podyplomowe – oligofrenopedagogika – Katarzyna Mrowicka
 Szkolenie: Praca z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera – Iwona
Cierniak
 Szkolenie w zakresie pracy na platformie Scratch – I. Kubiak, S. Depa, M.
Rembiasz, H. Rembowska
 Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej: „Metoda
Batti Strauss w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej” – 15 nauczycieli
12. Liczba obserwacji lekcji - „hospitacji” (z podziałem na przedmioty)
przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 przez:
a) Dyrektora: 8 (wychowanie przedszkolne)
b) Zastępcę dyrektora: 4 (wychowanie fizyczne)
13. Liczba uczniów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów/przedmiot na
egzaminie gimnazjalnym: 0
14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
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historia,
WOS

język polski

przedmioty
przyrodnicze

matematyka

1.

57,00

62,32

52,00

52,92

język
angielski
poziom
podstawowy
język
angielski
poziom
rozszerzony
język
niemiecki
poziom
podstawowy
język
niemiecki
poziom
roszerzony

Lp.

48,39

39,41

57,67

33,5

15. Pomoc materialna dla uczniów/dzieci szkolnych/przedszkolnych:
 „Program dla szkół” (dawna nazwa – „Owoce i warzywa w szkole” oraz
„Szklanka mleka”) – 304 uczniów.
 Dożywianie uczniów (MGOPS) – 17 (przedszkole), 39 (SP), 2 (Gim.)
16. Ilość dzieci korzystająca z dowozu do szkoły/przedszkola w roku szkolnym
2017/2018 :
a) P: 14;
b) SP: 77;
c) G: 41.
17. Działania na terenie szkoły:
 Dzień Teatru – podsumowanie pracy zespołów teatralnych
 Działanie kółka plastycznego „Plamka”
 Dzień Świąteczny w Jedynce
 Dzień Kropki (DOT DAY) w "Jedynce"
 Dzień Ziemi
 Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu i klasach I – III SP
 Święto Patrona – 70 pp
 Działalność zespołu tanecznego w klasach I – III
 UKS „Jedynka” – zespół koszykówki
 Warsztaty przyrodniczo-plastyczne w Przedszkolu w Marszewie
 Prowadzenie blogów szkolnych – zespołów przedmiotowych, biblioteki itp.
18. Projekty i programy edukacyjne:
 Projekt „Nowa Jakość Edukacji” – remont i doposażenie klas, zajęcia z
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 Projekt „Aktywna tablica” – doposażenie klas w tablice interaktywne
 Projekt "Bezpieczna+" – warsztaty z mediacji rówieśniczej
 "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020" – tworzenie sieci bezprzewodowej
 Program „Kształtowanie kluczowych kompetencji”
 Projekt "Z Pleszewa ku niepodległej" w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
("Jedynka" partnerem organizatorów projektu)
 Projekt „Kompetencje na szóstkę”/ Projekt edukacyjny "Smerfowanie w
przedszkolu"
 Projekt edukacyjny dla klas II gim. – „Wolne od GMO”
19. Udział uczniów pleszewskich szkół/przedszkoli w akcjach, happeningach:
 Udział przedszkolaków z Marszewa w pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca w
Parzynowie
 „Każdy dzień to Dzień Ziemi” – zajęcia ekologiczne w SP
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„Bajeczne graffiti” – wykonanie i prezentacja obrazów na ścianie przy
bibliotece szkolnej
 Zbiórka elektrośmieci w ramach akcji "Szkole pomagamy i świat
oczyszczamy" i „Zbieraj z klasą”
 Udział uczniów w Festynie Kulinarnym w Lenartowicach
 Nakręcenie filmu promującego pleszewską Jedynkę
 Rajdy Ekologiczne (jesienny i wiosenny)
 Zajęcia ekologiczne w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
 Warsztaty mleczne dla przedszkolaków z Marszewa
 Przygotowanie widowiska słowno-muzycznego „Niech żywi nie tracą nadziei”
wystawionego w okazji Święta Niepodległości
 Kiermasz Przedświąteczny – zbieraliśmy na pomoce i sprzęt sportowy dla
świetlicy szkolnej
20. Aktywność w środowisku lokalnym (współpraca z organizacjami i podejmowane
inicjatywy):
 Współorganizacja uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej 70
pp, organizacja sesji popularnonaukowej poświęconej 70 pp,
 Uczniowie klas IV i V pleszewskiej "Jedynki" uczestniczyli w uroczystości
wkopania Platanów Wolności na pl. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie
 Uczniowie SP i Gimnazjum uczestniczyli w uroczystości upamiętnienia płk.
Mozdyniewicza – dowódcy 70 pp.
 Współpraca z ZHP – biwaki, rajdy, akcje charytatywne, Budżet obywatelski.
 Współpraca z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym i Muzeum
Regionalnym – np. projekty edukacyjne i wychowawcze „Z Pleszewa ku
niepodległej”.
 Współorganizacja spotkania młodzieży katolickiej Tratwa Festiwal 2018
 Udział w uroczystościach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w DPS w
Pleszewie (współpraca z DPS i Szkołą Specjalną w Pleszewie)
 Udział uczniów w Tygodniu Obywatelskim
 Udział w konkursie Talent Show
 Udział uczniów w Festynie Rodzinnym w Ogródku Jordanowskim
 Organizacja Festynu Rodzinnego Jedynki
 Udział w uroczystości upamiętniającej wypędzonych i wysiedlonych z Pleszewa
w czasie II wojny światowej
 „Paczka dla psiaczka”, „Koc daje moc” – pomagamy zwierzętom z
pleszewskiego schroniska dla psów
21. Profilaktyka bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
a) Działania/programy profilaktyczno-edukacyjne wśród dzieci:







Program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy”,
Zajęcia warsztatowe dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej,
Projekcje filmów edukacyjnych nt. przeciwdziałania cyberprzemocy oraz
agresji,
Spotkanie z kuratorem sądowym nt. odpowiedzialności karnej nieletnich,
Program „Bezpieczna+” dla uczniów gimnazjum z zakresu mediacji
rówieśniczej,
Udział w koncertach charytatywnych na rzecz dzieci chorych na choroby
nowotworowe
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Udział w projekcie realizowanym przez wolontariat studencki
Udział uczniów gimnazjum w projekcie edukacyjnym „Wiem – nie biorę!
Jestem bezpieczny. Dopalacze” realizowanym przez SANEPiD
Uczestnictwo uczniów gimnazjum w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym
w Pleszewie
Udział uczniów w projekcie Tydzień Obywatelski

b) Działania profilaktyczne wśród rodziców:
 Program profilaktyczny „Stop cyberprzemocy i agresji”
 Pogadanki dla rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego i nauczycieli
 Punkty konsultacyjne dzielnicowej Policji na terenie szkoły
 Punkty konsultacyjne psychologa z PPP na terenie szkoły
 Zebrania z rodzicami (wywiadówki), dyżury nauczycielskie
c) spotkania z rodzicami obejmowały:


spotkania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa internetowego i zagrożeń
wynikających z korzystania z Internetu
 pogadanki na temat cyberprzemocy
 pogadanki nt. zachowań dziecka, które powinny niepokoić rodziców
 co robić w sytuacjach, kiedy dziecko jest ofiarą przemocy – rozmowy z
rodzicami
 pogadanki – Co robić, gdy dziecko jest sprawcą przemocy (odpowiedzialność
karna)
 punkty konsultacyjne
d) Działania/realizowane programy profilaktyczne wśród nauczycieli





Program „Bezpieczna+” – szkolenie wychowawców z zakresu mediacji
rówieśniczej
Szkolenie dotyczące cyberprzemocy
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące dopalaczy

22. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018
l.p.

1.
2.

3.
4.
5.

Nazwa konkursu/olimpiady

Wojewódzki Konkurs
Matematyczny dla uczniów SP
Wojewódzki Konkurs
Matematyczny dla uczniów
Gimnazjum
Wojewódzki Konkurs
Matematyczny dla uczniów
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
(gim)
Okręgowy Konkurs
Matematyczny DELTA w
Jarocinie (gim)

Osiągnięcie

Laureat

Opiekun

laureat

Filip Fabisiak

Ilona Kubiak

finalista

Wiktoria
Przywarciak

Iwona Wabińska

Etap rejonowy

Izabela
Furmankiewicz
Izabela
Furmankiewicz
Wiktoria
Przywarciak ,
Izabela
Furmankiewicz,

Iwona Wabińska

Etap rejonowy
II miejsce
drużynowo
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Joanna
Dudkowiak
Iwona Wabińska

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zuzanna
Janiszewska
Izabela
Furmankiewicz

Okręgowe Zawody
Matematyczne DELTA w
Ostrowie Wlkp. (gim)
Powiatowy Konkurs Recytatorski
"Znane i nieznane wiersze Juliana
Tuwima"

III miejsce
indywidualnie

Iwona Wabińska

I miejsce
Wyróżnienie

Zofia Spychała
Martyna Sierecka
Klaudia Kałużna

XIV Powiatowy Konkurs
Oratorski „Moja Ulubiona
Książka".
VII Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny im. Marii
Konopnickiej – SP nr 10 Kalisz
XXI Wielkopolski Konkurs
Plastyczny na najpiękniejszą
kartkę bożonarodzeniową DK
Szkolna Drużynowa Liga
Lekkoatletyczna, finał
wojewódzki Poznań

II miejsce

Milena Sójka

1 miejsce

Izabella Dudkowiak

Małgorzata
Jenerowicz

1 miejsce

Milena Sójka

Małgorzata
Jenerowicz

Mistrz w biegu
na 1000 m

Wiktor Karolak

Łukasz Ratajczyk

Sylwia Sawada
Lidia
Lewandowska
Hanka
Grządzielewska
Sylwia Sawada

23. Inne znaczące osiągnięcia w pracy szkoły/przedszkola (max.3):
l.p.

Osiągnięcie

Nazwa

1.

Konkurs historyczny "Niepodległa
Polska"

I miejsce
II miejsce

2.

Mistrzostwa Rejonu w Mini
Koszykówce Chłopców

III miejsce

3.

Konkurs Poetycki im. Marii
Konopnickiej w Kaliszu

Wyróżnienie

Laureat

Wiktoria
Przywarciak
Izabela
Furmankiewicz
Julian Sawada,
Wiktor Olenderek,
Antoni Boroch,
Jakub Janos, Jakub
Biesicki, Nikodem
Zagórski, Jan
Kałużny, Mikołaj
Sołtysiak, Jędrzej
Kulig, Jakub
Augustyniak
Julia Rozińska

Opiekun

Izabela Kowańska

Maciej
Szablewski

Jolanta Robaczyk

24. Wyniki ewaluacji:
Czy była przeprowadzona
ewaluacja*

Obszary badawcze ewaluacji
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Poziom

TAK

NIE

podstawowy

Dzieci nabywają wiadomości i
umiejętności określone podstawą
programową. Kształtowane są postawy
i respektowane normy społeczne
(Przedszkole Marszew)

x

wysoki

x

25. Ewaluacja wewnętrzna:






Spełnianie obowiązku szkolnego” (uczniowie gimnazjum) – koordynator: Daria
Olejniczak
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych w
przedszkolu – koordynator: Renata Michalska-Wanat
Rodzice są partnerami szkoły. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na
temat swojej pracy. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich
dzieci (klasy I – III) – koordynator: Sławomira Madalińska
Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
(klasy IV – VII) – koordynator: Anna Kantczak-Konopko

26. Prace remontowe wykonane w roku szkolnym 2017/2018:
Nazwa/zakres prac remontowych

Generalny remont sali sportowej
Prace remontowe w kuchni i stołówce szkolnej – usuwanie skutków zalania
Wymiana drzwi w pomieszczeniach Przedszkola w Marszewie
Wymiana podłogi w Przedszkolu w Pleszewie
Malowanie klas
27. Doposażenie klas w sprzęt TIK w ciągu roku szkolnego 2017/2018:
Nazwa sprzętu

Zakup czterech tablic interaktywnych
Zakup kamery, laptopa i telewizora LCD
Zakup leżaków dla przedszkolaków
Akcesoria komputerowe
Zakup laptopa dla intendentki

28. Doposażenie pomieszczeń w ciągu roku szkolnego 2017/2018:
7

Nazwa pomocy dydaktycznych/ wyposażenia

Zakup szafek dla uczniów.
Zakup szaf, ławek i krzeseł do klasy nr 12 i 210
Zakup obieraczki do warzyw do kuchni szkolnej
Urządzenia techniczne i narzędzia dla woźnego

29. Potrzeby remontowe placówek oświatowych (krótki opis):
a)
b)
c)
d)

remont elewacji zewnętrznych starego budynku szkoły od strony północnej,
naprawa dachu na starym budynku szkoły,
remont auli szkolnej,
wymiana podłóg w klasach szkolnych i salach przedszkola.

30. Informacje dotyczące biblioteki szkolnej - dot. roku szkolnego 2017/2018:
a)
b)
c)
d)

ilość woluminów: 16.864;
w tym liczba podręczników: 6.515;
w tym lektur: 4.000
liczba wypożyczeń ogółem w roku szkolnym 2017/2018: 8.740

31. Działania podejmowane przez szkoły/przedszkola nakierowane na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (formy, ilość dzieci
korzystających z pomocy)
Rodzaj
zajęć

Ilość

Nauczanie
indywidualne
(dla dzieci
nieposiadający
ch orzeczeń o
potrzebie
kształcenia
specjalnego)

Orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego

rewalid
acja

Zajęcia
logopedycz
ne

Zajęcia
korekcyjnokompensacyj
ne

Pomoc
psycholog
icznopedagogic
zna

Niedostoso
wanie
społeczne
lub
zagrożenie
niedostoso
waniem
społecznym

Nauczy
ciel
specjali
sta

Inne

5

7

7

28

53

340

-

20

-

dzieci

32. Zajęcia dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka
polskiego (ilość dzieci):


dzieci powracające z zagranicy - 2;

33. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty (ilość kontroli, rodzaj)
 Ilość: 1. Kontrola planowa: Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i
organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych
34. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzone w jednostce w roku szkolnym
2017/2018
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Kontrola kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych
SIO (UMiG Pleszew) – 2
Kontrola stanu sanitarnego szkoły (SANEPiD) – 2
Kontrola w zakresie bhp (PIP) – 1
Kontrola stanu sanitarnego i technicznego placówki (UMiG Pleszew,
SANEPID) – 1

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
 Zaktywizować działalność zespołów przedmiotowych.
 Uaktualnić przedmiotowe systemy oceniania.
 Stosować zalecenia PPP w przypadku dzieci z orzeczeniami i opiniami.
 Zwrócić uwagę na uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i
wychowawczymi.
 Kontynuować pracę z uczniami zdolnymi.
 Wykorzystywać w codziennej pracy doświadczenia wyniesione ze szkoleń i kursów
(dotyczy np. mediacji rówieśniczej).
 Dbać o właściwe, partnerskie relacje z uczniami.
 Troszczyć się o bezpieczeństwo uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęciach
pozaszkolnych.
 Wzbogacać ofertę zajęć pozalekcyjnych, rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów,
realizować ciekawe projekty edukacyjne i wychowawcze.
 Kontynuować organizację wycieczek, rajdów, biwaków i obozów sportowych.
 Aktywnie współpracować z różnymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji
(szczególnie ZHP).
 Promować szkołę w mediach lokalnych oraz Internecie.
 Udoskonalać bazę dydaktyczną szkoły.
ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW:
 Zwracać uwagę na bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych, przerw
międzylekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek i innych imprez,
 Rzetelnie i aktywnie pełnić dyżury na przerwach lekcyjnych, rozpoczynać i kończyć
zajęcia punktualnie,
 Prowadzić wzmożoną działalność profilaktyczną wśród młodzieży szkolnej ze
szczególnym uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, używek i dopalaczy, agresji i
przemocy oraz nietykalności cielesnej.

Janusz M. Lewandowski
(podpis Dyrektora)
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