
PODSUMOWANIE ROKU 

SZKOLNEGO 

W roku  szkolnym  2013/14  do  Zespołu  Szkół  w  Stalach  uczęszczało  277  uczniów  

(oddziały  przedszkolne-  79,  Szkoła  podstawowa – 117,  Gimnazjum -81),   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.  tzw. karcianą.  

Duża grupa bo średniomiesięcznie  aż 131 dzieci korzystało z obiadów, 61 z drugiego śniadania

a 117 ze szklanki mleka i 57 owoców w szkole – dwa ostatnie są programami wspieranymi przez

ARR w Rzeszowie.

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 zakończonymroku,   wszyscy zostali  promowani  

a z ostatnich klas w cyklu – ukończyli szkoły, nie było też egzaminów poprawkowych. 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: wz- 38,3%, b. dobre- 51,7%, db- 10%, poprawne-0%, nieodpowiednie- 0%, 

naganne-0%.

-  oceny  z  przedmiotów:   celujących  –  4,9%,  bdb-  33,2%,  db-  27,7%,  dst  -  22,7%,

dopuszczających - 11,4%, niedostatecznych- 0%

- najwyższa średnia klasy IV- 4,22%

b)Gimnazjum
- zachowanie: zachowanie: wz- 24,7%, b. dobre- 43,2%, db- 22,2%, poprawne-8,6%, 
nieodpowiednie- 1,2%, naganne-0%.

- oceny z przedmiotów: celujących – 4,7%, bdb- 21,9%, db – 23,3%, dst- 29,3%, 
dopuszczających - 20,9%, niedostatecznych- 0%

- najwyższy wynik klasy 1- 3,77

                     c) Sprawdziany kompetencji



klasa  IIISP– podobnie  jak  w latach  poprzednich  i  w tym roku w dniu  10.04.2014

przeprowadzony  został  dla  uczniów   kl.  III  Ogólnopolski  Sprawdzian  Kompetencji

Trzecioklasisty poprzedzony wcześniejszym próbnym sprawdzianem. Wyniki opracowała

M.  Sawa,  która  również  je  zaprezentowała  na  Radzie  Pedagogicznej.  

W teście polonistycznym składającym się z 12 zadań uczniowie uzyskali średnio 81%

możliwych do zdobycia punktów. W teście matematycznym też złożonym z 12 zadań był

wynik  nieco  niższy  bo  72%.  Uzyskane  wyniki  są  zbliżone  do  średniej  szkół  

z Polski, które przekazałydane do porównania ogólnopolskiego (wynik śr. 76%).

klasa VI – wyniki sprawdzianu w klasie VI opracowały i przedstawiły A. Paterek,

T. Mierzwa – z testu matematycznego uczniowie zdobyli 68% pkt a z dwóch części  

j. polskiego(czytanie, tworzenie własnego tekstu) - 73% co dało średni wynik dla szkoły

70%. Oznacza on 7 stanin w skali 1-9 i jest wyższy od średniego wyniku szkół Gminy

Grębów, powiatu tarnobrzeskiego i województwa podkarpackiego.(patrz wykres)

klasa  III  gimnazjum –  W  dniach  23-25.04.2014  r.  przeprowadzony  był  

w gimnazjach  naszego kraju egzamin,  w naszym pisało go 27 uczniów, z których jeden

pisał arkusz A 8. Wyniki opracowali i przedstawili nauczyciele uczący przedmiotów:

j.  polski –  K.  Dul  –  uczniowie  uzyskali  72,5  % tj.  7  stanin  (w skali  1  -  9,  gdzie  

1 najniższy, 9 najwyższy)

historia i WOS – H. Kulik –wynik średni 55,8% - stanin 7

matematyka – Z. Janeczko – wynik średni 56 % - stanin 7

przedmioty przyrodnicze – J. Walska – dla grupy przedmiotów ( geografia, biologia,

chemia, fizyka) – 59,5 % stanin 7

j. angielski – U. Babiarz – poziom podstawowy -86% co daje 8 stanin a rozszerzony

66,7% (patrz wykres).

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z 5 podstawowych części w Zespole Szkół w Stalach należą do

bardzo  wysokich  i  są  najlepszymi  w  powiecie  tarnobrzeskim  ziemskim  a  5  wynikiem  na

północnym podkarpaciu (powiat tarnobrzeski, niżański, stalowowolski i m. Tarnobrzeg) lepsze

uzyskały tylko 3 gimnazja społeczne i 1 publiczne w Stalowej Woli.



Zrealizowane projekty unijne

w roku szkolnym 2013/14 realizowane zostały w naszym Zespole Szkół dwa projekty unijne:

1) poprawa bazy oświatowej - remont sali gimnastycznej z doposażeniem na kwotę 202 285,25 zł

jako  wspólny projekt  dla  dwóch szkół,  również  Szkoły  Podstawowej  w Zabrniu.  Ogólna

kwota  zadania  wyniosła  644  850,24  zł,  w  tym  dofinansowanie  ze  środków  Unii

Europejskiej w kwocie 532 101,11 zł.   W ramach prac w budynku nasze szkoły na sali

gimnastycznej  i  łączniku,  wymienione  zostały  okna  oraz  drzwi  wejściowe,  pomalowane

zostały  ściany  a  parkiet  sali  wycyklinowany  i  polakierowany.  Nasza  szkoła  doposażona

została też w zestaw multimedialny(tablica, rzutnik i laptop) i elektroniczną tablicę wyników

na sali.

2)prowadzenie dodatkowych zajęć w projekcie „Wiedza to dopiero początek” dla uczniów Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum.

Całkowita  wartość  Projektu  wynosiła  309 706,28  zł,  w  tym  dofinansowanie  270 114,08  zł.

Głównym  celem  projektu  był  wzrost  wiedzy  u  45  dz.  i  49  chł.  będących  uczniami  Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Stalach, dzięki objęciu ich, dostosowanym do zdiagnozowanych



potrzeb  i  możliwości,  wsparciem edukacyjno  –  doradczym w ramach  następujących  bloków

tematycznych:

1.Blok wsparcia ucznia zdolnego.

2.Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce.

3.Zajęcia doradcze i pozostałe działania.

4.Podniesienie kompetencji TIK nauczycieli

5.Inne działania:

 uczniowie  mieli  zapewniony  odwóz  do  domów  po  zajęciach  oraz  poczęstunek

 w postaci drożdżówki i soku,

byli  też  na  dwudniowej  wycieczce  do  Warszawy  –program  zwiedzania  stolicy  ze

szczególnym uwzględnieniem Centrum Nauki Kopernik.

Inne  wybrane elementy pracy szkoły:

szkoła podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

i wychowania  m.in. projekt edukacyjny „Wiedza to dopiero początek”, uzyskany certyfikat

ECDL z Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla pracowni komputerowej, akcje: „Cała

Polska  czyta  dzieciom”,  „Bezpieczna  Szkoła”,  Szkolny  Klub  Wolontariusza,   Szkolna

Drużyna Harcerska (jedyna w Gminie),

uczniowie  osiągają  bardzo  dobre  wyniki  w  nauczaniu  potwierdzone  zakwalifikowaniem  do

udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (wojewódzkich).

-  Okręgowe (II  stopień):  angielski  2  osoby,  geografia  2  osoby,  historia  1  osoba,  Turniej

Wiedzy  Pożarniczej  2  osoby,  sportowe  w  tenisie  stołowym  (drużyna),  badmintonie

(drużyna),piłki siatkowej(dziewczęta)

-   wojewódzkie  (III  stopień):  geografia  1  osoba  (laureat),  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej

(5 miejsce), finał Wojewódzkich Biegów Przełajowych – 2 osoby



szkoła  prowadzi  znaczącą  działalność  wychowawczą  przez:  organizowanie  wycieczek:

jednodniowych -  Kolbuszowa,  Kraków,  Warszawa,  dwudniowa-  Bieszczady,  trzydniowa-

Krynica Górska oraz organizuje na bieżąco wyjazdy do:  Kina – 9 razy, Teatru – 5 razy,

Lodowisko – 3 razy  i cotygodniowe na basen

Przez  cały  rok  uczniowieklas  I-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

Nauczyciele zorganizowali 3 ogólnoszkolne konkursy z nagrodami: wiedzy historycznej

(H.Kulik),  ortograficzny  (A.Calik)  i  na  ozdobę  bożonarodzeniową  (zespół

nauczycieli)

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

J.  Chmielowiec,  E.  Urbaniak  i  M.  Szczytyńska  organizując  z  uczniami  zbiórki

żywności  (3  razy)i  kiermasze  szkolne  2  razy  z  uzyskanych  produktów  zostały

wykonane paczki świąteczne a z zebranych środków pieniężnych były ufundowane

jednorazowe stypendia na zakup pomocy szkolnych (sprawozdanie pedagoga).

Przez cały rok uczniowie mieli możliwość korzystania z wyjazdów na basen (piątek) -

finansowane głównie przez Gminę Grębów z symboliczną opłatą własną, pod opieką

nauczycieli: J. Chmielowca, I. Czerepak (Zych) i S. Kozieja

Uczniowie  naszych  szkół  brali  udział  w  sportowych  rozgrywkach  i  zawodach

międzyszkolnych,  odnosząc  znaczące  sukcesy:  zawody  wojewódzkie  w  biegach

przełajowych(Kolbuszowa-  7  uczniów),  półfinał  wojewódzki  w badmintonie



(Widełka- 5 miejsce), Zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt (Nowa Dęba-

2 miejsce), zawody rejonowe w tenisie stołowym (Chmielów- 2 miejsce chłopcy)

oraz  dwa  turnieje  piłkarskie  organizowane  na  „Orlikach”  w  Baranowie

Sandomierskim i Stalach

W  ciągu  roku  prowadzony  był  konkurs  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).

Pracownie i sale szkolne na bieżąco są doposażone w środki dydaktyczne -zakupiono

dla  drugiego  oddziału  klasy  pierwszej  nowe  stoliki  z  krzesłami,  w  ramach

zrealizowanych  projektów  unijnych  otrzymaliśmy  trzy  tablice  interaktywne,  dwa

radioodtwarzacze  oraz  zestaw  pomocy  z  mikroskopami,  zakupiony  został  też

telewizor z odtwarzaczem DVD dla pracowni historycznej.

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

dobrze,  nasze  działania  są  wspierane,  uporządkowane  zostało  dojście  do  szkoły-

położona nowa kostka,  otrzymaliśmy dodatkowe środki na meble a pracownicy robót

publicznych wykonują wiele prac porządkowych na placu szkolnym i jego otoczeniu.



Dyrektor szkoły: mgr Zdzisław Duma


