
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 

W roku szkolnym 2014/15 do Zespołu Szkół w Stalach uczęszczało

289 uczniów (oddziały przedszkolne- 65, Szkoła podstawowa – 135,

Gimnazjum -89),  którzy uczyli się w 12 oddziałach. Z  tej liczby 93

uczniów było dowożonych autobusem szkolnym, oni też korzystali

z opieki  świetlicowej  oraz  opieki  nauczycieli  realizujących  1  godz.  z  art.42  KN.  Duża  grupa  bo

średniomiesięcznie  aż 142 dzieci korzystało z obiadów, a dodatkowo 41 z drugiego śniadania a 135 ze

szklanki mleka i 74 owoców w szkole(klasy 0-III) – dwa ostatnie to programami wspieranymi  przez

ARR w Rzeszowie.

Nie zmieniła się obsada kadrowa bowiem nadal z uczniami w tym okresie pracowało 27 nauczycieli

zatrudnionych na 23 ½ etatu oraz 11 pracowników obsługi zatrudnionych na 10,6 etatu.

Wyniki nauczania:

Uczniowie  uzyskali  bardzo  dobre  wyniki  w  zakończonym  roku,   wszyscy  zostali  promowani

a z ostatnich klas w cyklu – ukończyli szkoły, był tylko jeden egzamin poprawkowy. Również pod

względem zachowania nie było z Zespole  Szkół w Stalach większych problemów, tylko jeden uczeń

otrzymał obniżoną ocenę z zachowania (patrz zestawienie).

a)Szkoła Podstawowa 

– zachowanie w klasach IV-VI: wz- 29,5%, b. dobre- 44,3%, db – 19,7%, poprawne-6,6%, 

nieodpowiednie- 0%, naganne-0%.

- oceny z przedmiotów w klasach IV-VI:  celujących – 3,4%, bdb- 33,1%, db- 29,4%, dst–25,1%,

dopuszczających –8,7%, niedostatecznych- 0,3%

b)Gimnazjum
- zachowanie: zachowanie: wz- 31,5%, b. dobre- 51,7%, db- 12,4%, poprawne-3,4%, 
nieodpowiednie- 1,2%, naganne-0%.

- oceny z przedmiotów: celujących – 3,3%, bdb- 20%, db – 25,1%, dst- 31,3%, 
dopuszczających - 20,5%, niedostatecznych- 0%

Sprawdziany i egzaminy
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klasa  IIISP–  podobnie  jak  w  latach  poprzednich  i  w  tym  roku  w  dniu  10.04.2015

przeprowadzony  został  dla  uczniów   kl.  III  Ogólnopolski  Sprawdzian  Kompetencji

Trzecioklasisty  w  oparciu  o  testy  wydawnictwa  OPERON  poprzedzony  wcześniejszym

próbnym sprawdzianem. Wyniki opracował J.Chmielowiec, który również je zaprezentował

na Radzie Pedagogicznej. W teście polonistycznym uczniowie uzyskali średnio 84% (najlepiej

pisanie 92% a najsłabiej wiedza o języku 74%) . W teście matematycznym był wynik nieco

niższy  bo  80%(  najlepiej  liczenie  i  sprawność  rachunkowa  85%  a  słabiej  umiejętność

wykorzystania  wiedzy  praktyce  76%.  Uzyskane  wyniki  są  wyższe  od  średniej  szkół

z województwa i  Polski, które przekazały dane do porównania ogólnopolskiego.

klasa  VI –  wyniki  sprawdzianu  w  klasie  VI  opracowały  i  przedstawiły  Z.  Janeczko

(matematyka),  

T. Mierzwa (j.  polski) – z testu matematycznego uczniowie zdobyli 68,7% pkt a z dwóch

części  

j.  polskiego(czytanie,  tworzenie  własnego tekstu)  -  77% co dało średni  wynik dla  szkoły

72,8%. Oznacza on 7 stanin w skali  1-9 a wynik jest  wyższy od średniego wyniku szkół

Gminy Grębów o 2,7%,powiatu tarnobrzeskiego  6,1% województwa podkarpackiego 5,2%.

(patrz wykres)

klasa III gimnazjum –  w naszej szkole pisało 24 uczniów, z których jeden ze względu na pobyt

w szpitalu pisał  w terminie późniejszym i  jego wyniki  nie są liczone do średniej.  Wyniki
opracowali i przedstawili nauczyciele uczący przedmiotów:
j.  polski –  K.  Dul  –  uczniowie  uzyskali  64,5  %  tj.  6  stanin  (w  skali  1  -  9,  gdzie  
1 najniższy, 9 najwyższy)
historia i WOS – H. Kulik –wynik średni 63,3 % - stanin 5

matematyka – A. Paterek – wynik średni 58,5 % - stanin 7

przedmioty przyrodnicze – J. Walska – dla grupy przedmiotów (geografia, biologia, chemia,
fizyka) – 52,8 % stanin 7

j. angielski – U. Babiarz – poziom podstawowy -71,9% co daje 6 stanin a rozszerzony 55,0%
(patrz wykres).

Wyniki  egzaminu gimnazjalnego z 5 podstawowych części  w Zespole Szkół  w Stalach należą do
bardzo wysokich i są lepsze niż  w powiecie tarnobrzeskim ziemskim i województwie podkarpackim.
Mogły być one jeszcze lepsze gdyby uwzględniono wyniki ucznia piszącego w drugim terminie, który
uzyskał b. dobry wynik ponad 80% co przy grupie 23 uczniów znacząco podniosło by średni wynik
szkoły.
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Inne  wybrane elementy pracy szkoły:

szkoła podejmuje działalność w zakresie wdrażania różnorodnych metod nauczania i wychowania

m.in. akcje: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Bezpieczna Szkoła”, Szkolny Klub Wolontariusza,
Szkolna Drużyna Harcerska (jedyna w Gminie) czy program „Trzymaj Formę”,

uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone uzyskaniem tytułów laureatów 

w Ogólnopolskich Konkursach wiedzy: Olimpuszek  (3 i 8 miejsce), Albus  (7 i 9 miejsce)

-  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  2  osoby  na  szczeblu  powiatu  oraz   sportowych:   w  tenisie
stołowym  (drużyna  SP i  GIM-  powiat  2  miejsce),  biegach  przełajowych  (2  osoby  w  finale
wojewódzkim),piłki siatkowej(chłopcy 2 miejsce - powiat)

-   szkoła  prowadzi  znaczącą  działalność  wychowawczą  przez:  organizowanie  wycieczek:
jednodniowych  –Wadowice,  Bałtów  (2  grupy),  Inwałd  (2  grupy),  Warszawa,  dwudniowa-
Krynica Zdrój,  trzydniowa-Zakopane oraz organizuje  na bieżąco wyjazdy do:  Kina – 4 razy,
Teatru – 3 razy, Lodowisko – 3 razy  i cotygodniowe na basen

Przez  cały  rok  uczniowie  klas  0-III  uczestniczyli  w  programie  „Owoce  w  szkole”-

otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa 2 razy w tygodniu.

Kolejny rok szkoła uczestniczyła w programie „Szklanka mleka”,  obejmującym uczniów

szkoły  podstawowej-  mleko  białe  bezpłatnie  oraz  gimnazjum-  częściowo  odpłatnie
a mleko smakowe odpłatnie dla jednej i drugiej szkoły
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Nauczyciele zorganizowali 3 ogólnoszkolne konkursy z nagrodami: ortograficzny, na ozdobę

bożonarodzeniową i  wielkanocny  stroik,  w konkursie  szopek bożonarodzeniowych  w
Nowej Dębie nasi  uczniowie zajęli  1 i  2 miejsce w kategorii  drużyn młodych a 3 w
kategorii drużyn starszych

W  Zespole  Szkół  działał  szkolny  klub  wolontariusza,  opiekowali  się  nim:  

J. Chmielowiec, E. Urbaniak i M. Szczytyńska organizując z uczniami zbiórki żywności
(2 razy)i kiermasze szkolne 2 razy z uzyskanych produktów zostały wykonane paczki
świąteczne (16 szt.) a z zebranych środków pieniężnych były ufundowane jednorazowe
stypendia  na  zakup  pomocy  szkolnych  dla  uczniów  z  rodzin  w  trudnej  sytuacji
materialnej(sprawozdanie pedagoga).

Przez cały rok uczniowie mieli możliwość korzystania z wyjazdów na basen - finansowane

głównie przez Gminę Grębów z symboliczną opłatą własną, pod opieką nauczycieli: J.
Chmielowca, I. Czerepak (Zych) i S. Kozieja

kolejny  rok  prowadzony  był  plebiscyt  wśród  uczniów  na  osobowość  ucznia  

w trzech kategoriach: klas I-III, IV-VI i gimnazjum(uczniowie oceniali swoje zachowanie
w ramach klas a zespół wychowawców podsumował wyniki na koniec roku szkolnego
(zwycięzcy otrzymali  pamiątkowe statuetki)  – zwyciężyli  w tym roku: gr.  I  – Milena
Dąbek, gr. II – Jakub Paź, gr. III – Agnieszka Paź.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu szkół w Stalach przygotowali bardzo wiele uroczystości i

imprez  o  charakterze  środowiskowym  i  wewnątrzszkolnym:  Dzień  Babci  i  Dziadka,
Święto  Rodziny  –  piknik,  Dzień  Sportu  Szkolnego,  akademii  z  okazji  świąt
państwowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego wystawione też zostały jasełka
przygotowane  przez  kl.  II  oraz  pierwszy  raz  zorganizowano  „Dzień  bezpiecznego
Internetu”

Pracownie i sale szkolne na bieżąco są doposażone w środki dydaktyczne – dysponujemy 4

tablicami  interaktywnymi, zakupiono nowe radioodtwarzacze oraz zestawy pomocy dla
klas młodszych.

Coraz lepiej zaczyna funkcjonować promocja szkoły – uruchomiona została nowa szkolna

strona internetowa, informacje z życia szkoły były publikowane w prasie lokalnej oraz
umieszczone na tablicach w holu szkoły

Pragnę podkreślić, że współpraca z organem prowadzącym  i Radą Sołecką układa się bardzo

dobrze,  nasze  działania  są  wspierane,  uporządkowany  został  przystanek  przy  szkole
dojście do szkoły- położona nowa kostka, rozpoczęte zostały prace przy nowym placu
zabaw dla przedszkola tzw. zielonej sali a pracownicy robót publicznych z Urzędu Gminy
wykonują wiele prac porządkowych na placu szkolnym i jego otoczeniu.
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Dziękuję wszystkim za owocną pracę.

                                                                                              Dyrektor szkoły: Zdzisław Duma
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