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CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ 

 
Rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie ukończyło 284 

uczniów (mniej o 13 w stosunku do roku 2019/2020) w 17 oddziałach (tj. w roku poprzednim. W oddziałach I- III 
uczyło się 99 dzieci, w IV- VI 103 uczniów oraz w klasach VII- VIII 82. Liczba uczniów w oddziałach wahała się od 10 
do 21. Średnia liczba uczniów w oddziałach wynosiła 17 osób, dwie z nich liczyły 20 uczniów lub więcej. W szkole 
uczyło się 4 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale nie funkcjonował żaden oddział integracyjny. 

 
ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ I JEJ WPŁYW NA WYNIKI KLASYFIKACJI UCZNIÓW 

 
 Od września 2020 roku szkoła miała obowiązek przygotowywania się do ewentualnego przejścia                                     

na nauczanie zdalne lub hybrydowe. Zaktualizowano wszystkie kursy na platformie Moodle, założono konta                     

na Office 365 dla uczniów klas I, utworzono zespoły na platformie Teams w ten sposób, by wszystkie klasy mogły 

realizować zajęcia w edukacji zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi do wirtualnych lekcji 

(wszyscy nauczyciele realizowali zajęcia z wykorzystaniem Teams, materiały dla uczniów przesyłali za pomocą 

Moodle).  

Ponownie opracowano procedury działania w sytuacji kryzysowej, aktualizowano system powiadamiania, 

zaktualizowano listy z danymi osobowymi, numery telefonów, sprawdzono funkcjonowanie procedur                                    

w warunkach powrotu uczniów do nauki stacjonarnej i modyfikowano te, które tego wymagały np. w związku                     

ze zmieniającymi się wytycznymi MEiN, MZ, GIS lub też z powodu niemożności wyegzekwowania pewnych 

przepisów i konieczności ich urealnienia w warunkach rzeczywistych. 

Dzięki wsparciu Organu Prowadzącego oraz realizacji programu „Zdalna szkoła” udało się wymienić 

znaczną część laptopów używanych przez nauczycieli do pracy. Ich wymiana była konieczna do organizowania 

lekcji w czasie rzeczywistym. W całej szkole rozprowadzono Internet za pomocą kabli (obok istniejącego 

bezprzewodowego). Zakupiono słuchawki z mikrofonami dla wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły. 

Zabezpieczono zakup tabletów graficznych, w szczególności dla nauczycieli języka polskiego i matematyki,                               

a następnie dla innych przedmiotów. Zaplanowano, a Urząd Gminy zrealizował zakup tabletów bardzo dobrej 

jakości do wypożyczenia dla uczniów o parametrach umożliwiających pracę zdalną na wysokim poziomie. 

Nauczycielom umożliwiono prowadzenie lekcji z terenu placówki. Codziennie z tej możliwości korzystało 

około 12 nauczycieli (1/3 załogi pedagogicznej). Ustalono, że zajęcia będą odbywać się wg przyjętego planu lekcji, 

ale nauczyciele mogli łączyć je w bloki bez przerw (jeżeli uczniowie tego sobie życzyli) lub w miarę możliwości 

skracać niektóre lekcje (w szczególności tj.: plastyka, muzyka, wf), by skracać czas pracy uczniów bezpośrednio 

przy komputerze. Od początku edukacji niestacjonarnej uczniowie sygnalizowali duże zmęczenie pracą zdalną, 

trudności z wytrwaniem na lekcjach przy komputerach. Nauczycielom najbardziej brakowało kontaktu z uczniami, 

niemożność zweryfikowania ich udziału w lekcji (uczeń zalogowany, ale fizycznie nieobecny) i realnego 

zaangażowania w pracę. Dużym problemem okazało się także weryfikowanie samodzielności pracy na lekcjach                         

oraz ocena odsyłanych prac domowych czy sprawdzianów. 

Ponownie wypożyczono sprzęt szkolny: laptopy (nauczycielom), tablety (nauczycielom oraz rodzicom 

uczniów). Zabezpieczono w szczególności dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych oraz znajdujących się                        

w trudnej sytuacji życiowej. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkół nauczyciele i uczniowie trafiali na kwarantannę. Dotknęła 

ona w całości 3 oddziałów (dwukrotnie 1a, a ponadto 1b, 3b). 
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Ograniczenie funkcjonowania pracy szkoły nie mogło i nie wiązało się z ograniczeniem jej statutowej 

działalności. Odbywały się wszystkie zajęcia wynikające z realizacji ramowych planów nauczania, związane                         

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Wszystkie dzieci potrzebujące oraz posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym przede wszystkim niepełnosprawne) mogły uczestniczyć                    

w zajęciach zdalnych na terenie placówki, a zajęcia specjalistyczne (w szczególności rewalidacja) odbywały się                     

w systemie stacjonarnym (oczywiście gdy rodzic wyraził taką wolę, a dotyczyło to przede wszystkim najmłodszych 

uczniów. Dzieci zagrożone wykluczeniem cyfrowym uczestniczyły w zajęciach zdalnych powadzonych z terenu 

placówki. Liczba dzieci, którym należało zapewnić opiekę na terenie placówki wynosiła maksymalnie 27 uczniów. 

Do pracy wykorzystywano wówczas obie pracownie komputerowe oraz sale z przenośnym sprzętem, m.in.                        

salę 35, 13. 

Prowadzono kontrolę pracy nauczycieli w ramach nadzoru pedagogicznego, który został zrealizowany                       

w pełnym zakresie, tj. w obszarze ewaluacji, kontroli, monitorowania i wspomagania.  Pracownicy obsługi 

pracowali w zmienionych warunkach organizacyjnych dostosowanych do aktualnych potrzeb szkoły. 

W czasie edukacji zdalnej zapewniono także wypożyczanie książek, lektur szkolnych, kolejnych części 

podręczników oraz ćwiczeń. Umożliwiono rodzicom odbiór materiałów drukowanych ze szkoły w sytuacji 

wykluczenia cyfrowego. Uruchomiono system konsultacji psychologiczno- pedagogicznych dla wszystkich dzieci 

rodziców potrzebujących. Duża część wparcia psychologicznego była udzielona w formie stacjonarnej na terenie 

placówki, ale zapewniono także możliwość pracy z wykorzystaniem Teams dla wszystkich potrzebujących uczniów. 

Utrzymano także wsparcie telefoniczne dla dzieci potrzebujących. Okresowo analizowano trudności uczniów                         

w edukacji zdalnej wprowadzając modyfikacje zaplanowanych i realizowanych oddziaływań. W jednostce                          

przeprowadzano badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów celem umożliwienia im nauki z uwzględnieniem 

specjalnych potrzeb edukacyjnych (3 uczniów uzyskało nowe orzeczenia, co świadczy o prawidłowej diagnozie                    

w placówce), kontynuowania orzeczenia oraz rozpoczęcia praktycznej nauki zawodu. Od samego początku 

uruchomiono także system konsultacji, w szczególności z wychowawcami klas. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami umożliwiono uczniom udział w kolejnych etapach konkursów naukowych na terenie placówki, 

wysyłano prace na konkursy plastyczne, techniczne, fotograficzne. Umożliwiono także uczniom klas VIII udział                  

w konsultacjach stacjonarnych na terenie placówki przestrzegając przepisów prawa w tym zakresie (nigdy                         

nie zdecydowano się na „omijanie” obowiązujących przepisów w tym zakresie). 

 
WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA - I ETAP EDUKACYJNY (KLASY I – III) 

 
W I etapie edukacyjnym powstały dwa oddziały I. Uczniowie korzystali z zajęć ujętych w ramowych 

planach nauczania, zajęć rozwijających uzdolnienia, logopedii, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- 
kompensacyjnych i dodatkowych zajęć sportowych. Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej byli zmotywowani 
do nauki, frekwencja na zajęciach była wysoka, duża liczba uczniów angażowała się w proces zdobywania wiedzy                               
i umiejętności. Rodzice dobrze współpracowali z wychowawcami oddziałów. Wszystkie dzieci uzyskały promocję 
do klasy programowo wyższej. Dzieci były zmotywowane do pracy, potrzebującym udzielano specjalistycznego 
wsparcia. Zajęcia takie jak język angielski, informatyka, religia oraz część zajęć sportowych były prowadzone                    
przez specjalistów. 

W ubiegłym roku szkolnym, ze względu na realizację nauczania w trybie zdalnym nie odbyło się 
Ogólnopolskie Badanie Trzecioklasistów, Obszary do dodatkowej pracy zostały opracowane na podstawie testów 
końcoworocznych wybranych przez nauczycieli klas III edukacji wczesnoszkolnej. Bezzasadne było także 
prowadzenie badania umiejętności po długim okresie zamknięcia szkoły. Priorytetem była praca z uczniami, nie 
zaś badanie osiągnięć. Wyniki uzyskane przez uczniów w testach końcoworocznych zostały przekazane 
nauczycielom kolejnych etapów edukacyjnych.  



5 

 

Warto zauważyć, że wszystkie dzieci z klas I-III poradziły sobie w edukacji zdalnej mimo początkowych 
trudności. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, które charakteryzowały się bardzo dobrą frekwencją i współpracą                        
z rodzicami. Z czasem zaangażowanie uczniów w zajęcia zdalne spadało, a uczniowie coraz bardziej tęsknili za 
szkołą. Każde kolejne wyłączenie uczniów z edukacji stacjonarnej przyczyniało się do pogorszenia ich 
funkcjonowania i kondycji psychofizycznej. 

 

 WYCHOWAWCA LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA UCZNIÓW 
NAJSŁABSZYCH 

LICZBA UCZNIÓW 
WYRÓŻNIAJĄCYCH 
SIĘ W NAUCE 

FREKWENCJA 
% 

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 

IA Małgorzata Błaszak 16 - 2 - 10 - 94 

IB Edyta Maćkowska  14 - 3 - 9 - 90 

IIA Mariola Terendy  16 1 2 11 11 93 91 

IIB Barbara Ranoszek 16 1 2 10 8 93 88 

IIIA Anna Fic 18 4 4 11 10 94 93 

IIIB Elena Madej 19 4 4 10 9 93 91 

 RAZEM 99 - 17 - 57 - 91 

 
WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ – SZKOŁA PODSTAWOWA - II ETAP EDUKACYJNY (KLASY IV-VIII) 

 
Analizę wyników klasyfikacji II etapu edukacyjnego podzielono na II części: klasy IV- VI oraz VII- VIII                       

ze względu na duże zróżnicowanie wyników klasyfikacji oraz odmienność w funkcjonowaniu uczniów                              
oraz sformułowaniu wymagań programowych i ramowych planów nauczania. 

 
KLASY IV – VI 

Klasy młodsze II etapu edukacyjnego dobrze poradziły sobie w trudnym, pandemicznym roku. Pomimo 
nienajgorszych wyników w nauce trudno jest określić rzeczywisty poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W tym 
etapie edukacyjnym dzieci uzyskiwały bardzo duże wsparcie rodziców i wydaje się, że samodzielność dzieci była 
niewystarczająca. Najlepszą średnia ocen uzyskały obie klasy IV, IVa- 4,79 i 4b- 4,80 (najwyższa w szkole). 
Wszystkie klasy uzyskały średnią powyżej 4,00, a trzecią najwyższą średnią odnotowała klasy Va- 4,63. Średnia 
wszystkich klas IV-VI wyniosła 4,53 ( roku ubiegłym 4,56). W oddziałach tych odnotowano dobrą frekwencję- 93% 
(w roku poprzednim 96%). Wyniki klasyfikacji końcoworocznej są wyższe niż w poprzednich latach szkolnych, ale 
niższe niż w ubiegłym roku szkolnym.   

Żaden z uczniów nie powtarzał klasy i nie przystępował do egzaminu klasyfikacyjnego (jego przyczyną 
może być jedynie frekwencja ucznia poniżej 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych)                                               
czy też poprawkowego.  

 

 WYCHOWAWCA LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA UCZNIÓW                  
Z OCENAMI NDST 

LICZBA UCZNIÓW 
WYRÓŻNIAJACYCH            
SIĘ W NAUCE 

ŚREDNIA 
OCEN KLASY 

FREKWE 
NCJA 
%  

   2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21  

IVA Gabriela Maszke 19 - - - 10 - 4,79 94 

IVB Jan Wilkanowski 18 - - - 11 - 4,80 95 

VA Marzena Pipała 10 - - 9 5 5,01 4,63 95 

VIA Renata Afeltowicz 18 - - 9 6 4,29 4,14 92 

VIB Aleksandra Kamińska 19 - - 7 7 4,55 4,46 92 
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VIC Ewelina Podolska 19 - - 12 8 4,61 4,36 91 

 RAZEM 103 - - - 47 - 4,53 93 

 
 

KLASY VII – VIII 
 

Statystyki ocen pokazują, że wyniki i średnie ocen uczniów w klasach VII i VIII zdecydowanie odbiegają                     
od osiągnięć edukacyjnych uczniów młodszych klas II etapu edukacyjnego. 3 klasy uzyskały średnią ocen powyżej 
4,00. Najwyższą średnią uzyskała klasa VIIa- 4,45 oraz klasa VIIIa- 4,30. Klasy VIIb oraz VIIIb uzyskały średnią ocen 
poniżej 4,00. Wszystkie klasy poza VIIIb charakteryzowały się bardzo dobrą frekwencją, co zdarza się niezwykle 
rzadko. Średnia frekwencja na poziomie 93% jest bardzo dobra w tym etapie edukacyjnym.. Żaden uczeń nie 
powtarza klasy, nie było także uczniów nieklasyfikowanych lub klasyfikowanych w wyniku egzaminów 
poprawkowych. Wszyscy uzyskali świadectwa już w czerwcu 2021 roku. 
 

KLASA  WYCHOWAWCA LICZBA 
UCZNIÓW 

LICZBA 
UCZNIÓW                  
Z OCENAMI 
NDST 

LICZBA UCZNIÓW 
WYRÓŻNIAJACYCH 
SIĘ W NAUCE 

ŚREDNIA OCEN  
KLASY 

FREKWE 
NCJA  

   2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

 

VIIA Joanna Hulanicka 17 - - 11 8 4,95 4,45 94 

VIIB Magdalena Wilkanowska 21 - - 7 5 4,25 3,89 95 

VIIC Kamila Kupiecka 20 - - 7 4 4,30 4,05 92 

VIIIA Iwona Błońska 14 - - 7 7 4,22 4,30 93 

VIIIB Magdalena Nakielska 10 - - 3 3 3,97 3,84 89 

 RAZEM 82 - - 35 27 4,34 4,11 93 
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EFEKTY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA- EGZAMINY ÓSMOKLSISTY 

 
Do egzaminów ósmoklasisty (25, 26, 27 maja 2021) przystąpiło 24 uczniów. Młodzi pisali testy z języka 

polskiego (120 minut lub 180), matematyki (100 lub 150 minut) i języka angielskiego (90 lub 135 minut). Egzaminy 
odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. 5 uczniów, czyli 21% korzystało z dostosowanych warunków egzaminu 
ze względu na posiadane opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się (m.in. pisanie na komputerze i wydłużony czas). W szkole nie mogły odbywać się wówczas żadne zajęcia, 
nawet opiekuńczo- wychowawcze i konsultacje stacjonarne. W naszej szkole wszystkie komisje zostały powołane 
zgodnie z procedurami, nie było potrzeby zmiany składu komisji nadzorujących ze względu na zachorowania                       
lub decyzje o kwarantannie. Wszystkie dzieci pisały egzamin w tym terminie głównym. Wszystko przebiegło 
zgodnie z procedurami, a system przesyłania danych poprzez platformę SIOEO działał sprawnie.                                 
 Wyniki egzaminów ósmoklasisty nie są w pełni satysfakcjonujące dla szkoły. Prezentują się one dość 
dobrze na tle powiatu nowodworskiego, jednakże edukacja zdalna prowadzona z przerwami w ciągu ostatnich 
dwóch lat szkolnych zdecydowanie przełożyła się na wyniki. Przeprowadziliśmy dokładną analizę jakościową                          
i ilościową wyników. Niestety z każdym rokiem po wygaszeniu gimnazjów widać różnicę między szkołami 
wiejskimi i miejskimi. Wydaje się, że brak konsultacji stacjonarnych w szerokim zakresie i związany z tym brak 
rzeczywistego kontaktu z nauczycielem, niska motywacja uczniów związana z niewygórowanymi aspiracjami 
edukacyjnymi przyczyniły się do osiąganych rezultatów. W grupie zdających ilość wyników niskich i średnich jest 
porównywalna z poprzednimi latami, zdecydowanie mniej jest wyników wysokich. Grupa zdających w tym roku 
była także wyjątkowo małoliczna  i niskozmotywowana do pracy i wszystkie powyższe czynniki razem 
zdecydowały o ogólnym wyniku szkoły. 
 
Średnie wyniki szkoły, kraju, województwa, powiatu: 

 JĘZYK POLSKI MATEMATYKA  JĘZYK ANGIELSKI 

 SZKOŁA  55  4  31  2  57  4

 POWIAT  57  4  40  4  57  4

 KRAJ  60  5  47  5  66  6

 WOJEWÓDZTWO  58  5  46  5  65  5

 
Średnie wyniki w gminach powiatu nowodworskiego: 

 JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI 

 KRYNICA MORSKA* miasto  64  49  62

 NOWY DWÓR GDAŃSKI* miasto  54  39  61

NOWY DWÓR GDAŃSKI** wieś  57  36  44

 OSTASZEWO  49  25  42

 STEGNA  61  46  60

 SZTUTOWO  55  31  57

 
Skala staninowa wyników dla odczytania powyższych wyników: 

Skala staninowa wyników : 

1- najniższy   
wyniki niskie 

 4- niżej średni  
wyniki średnie 

7- wysoki  
wyniki wysokie 2- bardzo niski   5- średni 8- bardzo wysoki 

3- niski  6- wyżej średni 9- najwyższy 

 
Liczba najniższych i najwyższych wyników w szkole: 

 Wyniki najniższe % Wyniki najwyższe % 

Język polski 1 wynik 
 

33% 
 

1 wynik  
1 wynik 

80% 
78% 

Matematyka  3 wyniki 
3 wyniki 
3 wyniki 
1 wynik 
1 wynik 
1 wynik 

12% 
16% 
20% 
24% 
28% 
32% 

1 wynik 64% 
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Język angielski 1 wynik 
1 wynik 
1 wynik 
2 wyniki 
2 wyniki 
1 wynik 
2 wyniki 

9% 
11% 
26% 
27% 
29% 
31% 
33% 

1 wynik 
1 wynik 
1 wynik 
3 wyniki 
1 wynik 
2 wyniki 
1 wynik 

100% 
95% 
93% 
91% 
87% 
85% 
80% 

 
Wyniki uczniów prezentują się następująco: 

Wyniki najniższe Język polski Matematyka Język angielski Ogółem 

1 uczeń  33  16  9  58

2 uczeń  38  12  16  66

3 uczeń  36  12  33  81

4 uczeń  44  16  27  87

5 uczeń  58  20  11  89

6 uczeń  47  32  27  106

7 uczeń  53  20  33  106

Wyniki najwyższe Język polski Matematyka Język angielski Ogółem 

1 uczeń  87  48  91  226

2 uczeń  73  48  100  221

3 uczeń  78  44  91  213

4 uczeń  60  64  85  209

 
 

NAJWIĘKSZE SUKCESY UCZNIÓW I SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów zaowocowało udziałem w licznych konkursach: prowadzonych                           
w systemie zdalnym i stacjonarnym oraz sukcesami w konkursach wiedzy. Zawody sportowe odbywały się przede 
wszystkim w ujęciu szkolnym oraz indywidualnym. Szkoła nie mogła i nie uczestniczyła w turniejach drużynowych. 
Nauczyciele byli organizatorami konkursów szkolnych, przygotowywali uczniów do konkursów międzyszkolnych, 
rejonowych i wojewódzkich.  
  

Szczegółowo sukcesy uczniów przestawiono w tabeli poniżej: 
 

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE  
PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

Nazwa konkursu Imię i nazwisko ucznia zakwalifikowanego 
 do etapu rejonowego 

Imię i nazwisko  
nauczyciela opiekuna 

Informatyka Krzysztof Jachimczyk Uczniowi zabrakło                     
1 punktu do udziału                  
w finale wojewódzkim 

Jagoda Majos- Dalecka 

Język angielski Jakub Kupiecki  Tytuł finalisty 
po etapie wojewódzkim 

Gabriela Maszke 

 
 
 

SUKCESY– KONKURSY WIEDZY 

Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi 

Ogólnopolski 
Konkurs Nauk 
Przyrodniczych 
„Świetlik” 
 
 

Barbara Ranoszek Laureat, nagroda główna (100%): 
Michalina Marzec, Emilia Więsyk 
Laureat nagroda: 
Maja Zimmermann, Pola Kocuper, Zuzanna Woycicka 
Wyróżnienie: Igor Derencz, Jaśmina Derkowska, Filip Gacoń, 
Damian Nowak, Nicolas Staniszewski 
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Konkurs 
organizowany  
w trybie 
stacjonarnym  
w szkole 

Mariola Terendy Laureat, nagroda główna (100%): 
Małgorzata Jaworska, Natalia Kamionka 
Laureat, nagroda: 
Olimpia Gemza, Adrianna Kentzer, Julia Moryto 
Wyróżnienie:  
Maja Zygarowska 

Anna Fic Wyróżnienie- Inka Stefańska 

Elena Madej Laureat, nagroda: Oliwia Kowalczyk 

Mariola Terendy Wyróżnienie: Helena Żelazińska 

Konkurs – 
„Jestem 
Integralną częścią 
przyrody” klasy 
V-VII SP: 

Jan Wilkanowski I miejsce w etapie powiatowym: Zuzanna Suska 
V miejsce w etapie powiatowym: Marcel Włoczkowski 

Poznajemy Parki 
Krajobrazowe 
Polski 

Jan Wilkanowski Awans drużyny do finału powiatowego                                                         
i II miejsce w finale powiatowym: 
Oliwia Zbróg,   
Zofia Czubińska,  
Zuzanna Suska 

Międzynarodowy 
Konkurs Kangur 
Matematyczny 

 
 
Mariola Terendy 
Anna Fic 
Elena Madej 
Dagmara Olszewska 
Kinga Rutkowska 

Nagrody książkowe od organizatora konkursu za wysoki wynik 
w szkole: 
Julia Moryto 
Maria Szala 
Kryspin Szczyglewski 
Wojciech Puszewicz 
Wojciech Kamiński 

Ogólnopolski 
Konkurs „Wielki 
Maraton 
Czytelniczy” 

 
Anna Fic 
Mariola Terendy 
Mariola Terendy 
 
Barbara Ranoszek 
Elena Madej 
Anna Fic 
 
 
Kamila Kupiecka 
 
Kamila Kupiecka 

Laureaci w kat klasy II-III: 
Maria Szala, Inka Stefańska 
Małgorzata Jaworska, Natalia Kamionka, Adrianna Kenzer, 
Aleksandra Rymkiewicz 
Finaliści: 
Marcel Skiba, Julia Moryto 
Katarzyna Góra, Michalina Marzec,  
Nicolas Staniszewski, 
Oliwia Kowalczyk, Nikola Nowak, Katarzyna Wojewoda, 
Wyróżnienie w kat klas I-VI: 
Helena Żelazińska 
Laureat w kategorii klas VII- VIII: 
Zuzanna Suska 

 

SUKCESY – KONKURSY ARTYSTYCZNE 

Nazwa konkursu Imię i nazwisko opiekuna Osiągnięcia/uwagi 

XII Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny 
„Bezpiecznie na wsi 
mamy- od 30 lat 
wypadkom 
zapobiegamy” 

Barbara Ranoszek Wyróżnienie: Emilia Wiesyk  

Mariola Terendy Wyróżnienie: Leon Stępak 

Beata Falgowska 
Beata Falgowska  
 
Anna Fic 
Elena Madej 

I miejsce w finale wojewódzkim: Damian Szyszka 
III miejsce w finale wojewódzkim: Malwina Grzybowska 
Wyróżnienia: 
Oskar Knap 
Igor Manijak  

Powiatowy konkurs 
plastyczny: „Rodzina 
zastępcza- bezpieczny 
dom” 

- II miejsce w kat. klas I-III 
Mikołaj Czubiński 
II miejsce w kat. klas IV-VIII 
Zofia Czubińska 
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NAGRODY WÓJTA GMINY SZTUTOWO 

 
10 najlepszych uczniów uzyskało Nagrodę Wójta Gminy Sztutowo. Oto ich wykaz: 

Lp Imię i nazwisko 
ucznia 

Średnia 
ocen 

Ocena                       
z 

zachowania 

Osiągnięcia 

1 Jakub Kupiecki  5,5 wzorowe Finalista etapu wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego 
organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty (uzyskał 74%). 

2 Natalia 
Reszczyńska 

5,79 wzorowe Udział i dobry wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 2021”. 

3 Zuzanna Suska 5,86 wzorowa  Laureat w ogólnopolskim konkursie- „Wielki Maraton 
Czytelniczy”, 

 Powiatowy Konkurs Ekologiczny- „Jestem Integralną częścią 
przyrody”-    I miejsce, 

 Konkurs Powiatowy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”-                      
II miejsce, 

 Udział i dobry wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 2021”, 

 Otylia Swim Cup Toruń 2021: 
 2 miejsce na 100m stylem klasycznym, 
 7 miejsce na 100m stylem dowolnym, 

 

 Młodzieżowa Liga Województwa Pomorskiego Runda II: 
następujące miejsca: 
 7 miejsce na 100m stylem klasycznym, 
 11 miejsce na 100m stylem dowolnym, 
 12 miejsce na 100m stylem zmiennym, 

 

 Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie, następujące miejsca: 
 3 miejsce na 100m stylem dowolnym, 
 4 miejsce na 200m stylem zmiennym, 

 

 XVII Wiosenne Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza Miasta Giżycka, następujące miejsca: 
 6 miejsce na 200m stylem dowolnym, 
 7 miejsce na 200m stylem klasycznym, 
 10 miejsce na 50m stylem dowolnym, 
 12 miejsce na 100m stylem dowolnym, 

 

 Młodzieżowa Liga Województwa Pomorskiego Juniorów                               
i Młodzieżowców. Zajęła w nich wysoką 12 lokatę w klasyfikacji 
generalnej i pobiła dwa rekordy życiowe, 
 

 Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza                      
w Mławie, w których ustanowiła trzy rekordy życiowe                               
na dystansach: 
 100 metrów stylem dowolnym,  
 50 metrów stylem motylkowym, 
 50 metrów stylem klasycznym, 

 

 Otylia Swim Cup w Gdańsku, w których uzyskała następujące 
wyniki: 
 III miejsce na 100 m. stylem dowolnym, 
 VI miejsce na 50 metrów stylem motylkowym. 
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4 Marlena 
Wiśniewska 

5,93 wzorowe  Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Recytujemy poezję 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”- udział, 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Żuławy- moja mała 
ojczyzna”- wyniki będą opublikowane 24 czerwca, 

 Udział i dobry wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 2021”. 

5 Karolina 
Puszczewicz 

5,64 wzorowe  Ogólnopolski Festiwal Białobrzeski Winter E- Dance: 

 Duet 13- 14 lat, Hip- Hop- I miejsce, 

 Formacje 12- 15 lat, Hip- Hop- III miejsce, 

 Agencja Artystyczna Sebi Sebastian Białobrzeski: 

 Duet 13- 14 lat, Hip- Hop- I miejsce. 

6 Zofia Czubińska 5,85 wzorowe  Konkurs Ekologiczny- „Jestem Integralną częścią przyrody”- 
wyróżnienie, 

 Konkurs Powiatowy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”-                    
II miejsce, 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Rodzina zastępcza- bezpieczny 
dom”- II miejsce, 

 Udział i dobry wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 2021”. 

7 Oliwia Zbróg 6,00 wzorowe  Konkurs Powiatowy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”-                  
II miejsce, 

 Udział i dobry wynik w szkole w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 2021” 

8 Mikołaj Juśko 5,00 wzorowe  OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WKF YAMABUSHI CUP                     
w ŚWIECIU- III miejsce w konkurencji KUMITE INDYWIDUALNE 
CHŁOPCÓW - 40kg, 

 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE WKF SOLNO CUP- udział  

 MIKOLAJKOWY TURNIEJ MIĘDZYKLUBOWY- w SWAROŻYNIE:  
 I miejsce tor przeszkód chłopcy 12 lat, 
 III miejsce KUMITE INDYWIDUALNE CHŁOPCY 12 lat  i więcej, 

 Międzynarodowy Turniej Mazowieckiego Cup Central Poland 
Open WKF, 06.06.2021 - 7 miejsce KUMITE 12-13 lat - do 45 kg. 

9 Damian Szyszko 5,09 wzorowe Laureat XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie                
na wsi mamy- od 30 lat wypadkom zapobiegamy”. 

10 Helena 
Żelazińska 

6,00 wzorowe Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie- „Wielki Maraton 
Czytelniczy”. 

 
 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 
 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych był zgodny z przyjętym przez radę pedagogiczną planem                           
oraz postulatami Rady Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej. Z kalendarza wykreślono    
te działania, które w okresie pandemii mogły stanowić zagrożenie dla członków społeczności szkolnej. 
 
W I półroczu zrealizowano m.in.: 

 Udział w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof. 2 września udział w uroczystościach wzięli 
uczniowie klas VIII wraz z pocztem sztandarowym (tylko na udział takiej delegacji szkoła otrzymała zgodę). 

 Pasowanie uczniów klas I. Uroczystość odbyła się wyłącznie z udziałem rodziców i przedstawicieli Gminy. 
Niestety ślubowanie uczniów i święto pierwszoklasistów nie mogło odbyć się z udziałem większej liczby 
gości. 

 Dzień Języków Obcych został zrealizowany w klasach, dotyczył nazw części ciała w różnych językach 
europejskich. 

 Dzień Życzliwości i pozdrowień w klasach najmłodszych miał formę on- line. 
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 Święto Niepodległości miało formę zdalną. Uczniowie wykonywali okolicznościowe zdjęcia, kotyliony, 
śpiewali patriotyczne pieśni, przygotowywali prace plastyczne, życzenia dla Polski, ale spotkać się                                
i wspólnie świętować nie było im dane. 

 Lekcja o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Odbyło się spotkanie on- line z Wójtem Gminy                        
oraz Przewodniczącym Rady Gminy, którzy opowiedzieli o sprawowaniu władzy uchwałodawczej                                            
i wykonawczej w gminie oraz o sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy. Goście spotkania                     
na Teams odpowiedzieli także na pytania uczniów związane np. z kwalifikacjami radnych, planowanymi 
inwestycjami w gminie. 

 Uruchomienie siłowni zewnętrznej typu „małpi gaj” zrealizowanej dzięki funduszowi sołeckiemu wsi 
Sztutowo. Cieszyła się ona bardzo dużą popularnością w ciągu całego roku szkolnego, nawet w okresie 
ścisłego lockdownu.                        

 Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie przygotowali mini występ, niespodzianki od klas, kartki                       
z życzeniami dla emerytowanych nauczycieli. Spotkania odbywały się w małych grupach  zachowaniem 
ścisłego reżimu sanitarnego. 

 Stały kontakt poprzez Whatsup ze szkołą partnerską w Gingst, przygotowano filmik z życzeniami z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 

 Przeprowadzono szkolne etapy konkursów przedmiotowych Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
 Udział w akcji MEN- Pamiętamy. Uczniowie zapalili znicze w miejscu pamięci- pod Pomnikiem Walki                                    

i Męczeństwa na terenie Muzeum Stutthof. 
 Udział w Szlachetnej Paczce. Szkoła zaoferowała organizację magazynu i pozyskała wolontariuszy                              

do przygotowania jednej paczki. 
 Organizacja 29. Finału WOŚP. Przygotowano sklepik oraz zdalną licytację. Zebrano 28 529,68 zł. 
 Wsparcie Domu dla Dzieci w NDG poprzez zbiórkę potrzebnych rzeczy do jego funkcjonowania. 
 Akcja zbiórki artykułów dla schroniska dla zwierząt w Malborku. Zebrano i przekazano m.in. żywność                 

dla zwierząt oraz ciepłe koce. 
 Organizacja Święta Wody z PAH jako akcji edukacyjnej w klasach VII. 
 Organizacja warsztatów edukacyjnych z Muzeum Stutthof dla uczniów klas 8a i 8b. Zajęcia odbyły się 

jeszcze w systemie stacjonarnym w szkole. 
 Przygotowanie muzycznych życzeń świątecznych dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców przez dzieci 

ze świetlicy szkolnej. 
 Pomoc dla muzyków z grupy „Muzyka w Sztutowie”- próby, nagłośnienie, pomoc organizacyjna, pomoc                

w nagraniu koncertu muzycznego udostępnionego on- line. 
 
W II półroczu zrealizowano m.in.: 

 Udział w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof- w związku z panującą wówczas sytuacją udział 
mogła wziąć jedynie kadra zarządzająca placówką, 

 Akcja „Rowerowy Maj” w Gminie Sztutowo. Polegała na promowaniu aktywności uczniów. Dzieci uczące 
się stacjonarnie przyjeżdżały do szkoły rowerami, hulajnogami, deskorolkami. Te uczące się zdalnie 
dokumentowały swoją aktywność fizyczną i przesyłały informacje wraz z dokumentacją fotograficzną 
wychowawcom. Nagrodzono wszystkich uczestników, a uczniowie ze 100% frekwencją oraz najlepsze 
klasy uzyskali dodatkowe nagrody. 

 Zainspirowanie uczennic szkoły w celu przystąpienia do castingu do przedstawienia „Mały Książę”                                  
w Żuławskim Ośrodku Kultury. Nauczyciel pracował z dziewczynami na kole teatralnym, dokonał oceny                     
i korekty filmików rekrutacyjnych. Uczennice zostały przyjęte do grupy i brały udział w przygotowaniu 
przedstawienia wystawionego najpierw zdalnie, później także z udziałem publiczności. 

 Dzień Dziecka we wszystkich klasach. Dzięki dofinansowaniu Rady Sołeckiej Wsi Sztutowo                                    
oraz pozyskanym przez szkołę sponsorom (m.in. Bank Spółdzielczy w Stegnie) zakupiono gry i słodycze                    
dla wszystkich klas i uczniów. Dzień Dziecka mógł odbywać wyłącznie w grupach dwu- maksymalnie 
trójoddziałowych. Każda klasa zaplanowała go sobie w inny sposób- były m.in. wycieczki rowerowe, pobyt 
w Krynicy Morskiej, wędrówka po parku linowym w Stegnie, wspólne grillowanie, wyjście na lody                            
czy pizzę. Wszystkie dzieci integrowały się na nowo spędzając czas wspólnie ze sobą i wychowawcami                 
na świeżym powietrzu. Organizacja jednej imprezy dla wszystkich dzieci nie była niestety możliwa. 

 Spotkania z Policjantami nt. bezpieczeństwa w czasie wakacji. Spotkania odbyły się po powrocie dzieci                
w maju do szkoły i miały na celu przypomnienie im zasad bezpiecznego poruszania na drodze, nad wodą                   
i zachowaniu ważnych zasad, np. w kontaktach z obcymi. 
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 Przystąpienie do programu „Podróże z Pandą WWF”. Zostało to zrealizowane przez nauczyciela biologii, 
który wraz z klasą IV oraz kołem biologicznym uczestniczył w warsztatach ekologicznych na świeżym 
powietrzu. 

 Zawody Fit dla dziewcząt z klas V- VI oraz VII- VIII. To konkurs dla wszystkich chętnych dziewczynek, które 
miały skorzystać z jakiejkolwiek aplikacji i przesłać dokumentację swoich dokonań. Liczyła się 
systematyczność, wytrwałość i zaangażowanie. Pozyskano sponsorów (Samorząd Uczniowski                                    
z zaoszczędzonych środków) i zakupiono nagrody.  

 Konkurs z okazji dnia Świętego Patryka „Get your green on”. Był to konkurs przygotowany                                  
przez nauczycieli języka angielskiego, zrealizowany w formie on- line, oczywiście zwycięzców nagrodzono. 

 Akcja „Żonkile”, W tym roku ponownie upamiętniliśmy wybuch powstania w getcie warszawskim                      
19 kwietnia 1943 roku. Akcja odbywała się w Internecie. 

 Współpraca z inicjatywą Salam Lab- warsztaty on-line na temat uchodźctwa i islamu dla klasy 7a. 
 Obchody Dni Ziemi. Zadanie zostało zrealizowane przede wszystkim przez naszych wolontariuszy 

pomagających, np. w sprzątaniu Mewiej Łachy. 
 Udział uczniów w konferencji dotyczącej Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia organizowanej                    

przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej (konferencja on-line). Uczniowie zebrali postulaty 
młodych ludzi ze szkoły, przygotowali do tego celu ankietę on- line. Zapytali o ich największe bolączki                     
i potrzeby, a następnie przedstawili swoje stanowisko na ogólnopolskiej, zdalnej konferencji. 

 Szkolny konkurs graficzny na kartkę wielkanocną został jak zawsze przeprowadzony w klasach I-III. 
Uczniów nagrodzono już po powrocie do edukacji stacjonarnej.  

 Konkurs walentynkowy „Jedno serce” przygotowany przez Samorząd Uczniowski. To facebookowy 
konkurs walentynkowy. 

 Konkursy związane z Dniem Bezpiecznego Internetu: fotograficzny „Wyjdź z sieci” oraz na grę planszową. 
Konkursy zostały przygotowane przez nauczyciela informatyki w okresie edukacji zdalnej i miał na celu 
promowanie bezpiecznego zachowania w Internecie.  

 Egzaminy próbne. W minionym roku szkolnym odbyły się dwukrotnie. Pierwsze z nich dopiero w styczniu,                       
po feriach zimowych (przełożonych od 4 do 17 stycznia 2021) gdy tylko było to już możliwe. Uczniowie 
oswoili się dzięki temu z układem testów i ich formułą, chociaż widać było niedobory w wiedzy                                            
i umiejętnościach. 

 Ogólnopolski Program „Twoja krew”. To akcja edukacyjna w której nasi uczniowie wzięli udział. Dzięki 
warsztatom prowadzonym przez naszych nauczycieli i materiałom uzyskanym z projektu poznali znaczenie 
honorowego krwiodawstwa. 

 Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. W ramach tego programu uczniowie najstarszych klas 
uczestniczyli w zajęciach on- line związanych z popularyzacją wiedzy o nowotworach skóry. 

 Liczne akcje, projekty klasowe; tj. Dzień Czekolady, Konkurs Pięknej kaligrafii, Dzień Języka Ojczystego, 
Dzień Pizzy, Dzień Pirata (zadania na zasadzie escaperoomu), Spotkanie z lekturą „Pięciopsiaczki”                                 
W. Chotomskiej, Jesteśmy Polką i Polakiem, Afryka, zdalna współpraca ze szkołami we Wschowie, Tujsku                        
i  innymi- wszystko to, czego nie można było realizować w dużych grupach zostało przeniesione na poziom 
poszczególnych oddziałów. 

 Uroczystości pożegnania ósmoklasistów i zakończenia roku szkolnego. Zrealizowano je stacjonarnie, 
jednakże z podziałem na grupy, z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń. 

 
 

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH 
 

Zaplanowano i zrealizowano następujące innowacje pedagogiczne: 
 

 Emocje, moduł-  Odwaga, Empatia, 
 Uniwersytet Dzieci. Nowe technologie. Jak zmieniają świat? 
 Zakodowani mali artyści, 
 Powrót do normalności, 
 Poszukujemy wartości z Uczymy dzieci programować,  

a ponadto: 
 Wdrożono zmianę sposobu oceniania na lekcji informatyki– zastosowano ocenianie kształtujące. 
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ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE (FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE) 
 

 Projekt „Klocki lego w nowej roli- budujemy związki frazeologiczne”- projekt zrealizowany z finansowym 
wsparciem Fundacji Kreatywna Edukacja- 500,00zł 

 Wsparcie akcji dożywania dla 10 uczniów szkoły. Uzyskana kwota to: 6 800,00zł. 
 Przygotowanie wymiany polsko- niemieckiej, dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. Organizacja współpracy on- line, złożenie kolejnego wniosku na wrzesień 2021                      
na kwotę 43 260,00zł. (zrealizowano 9-13 września 2021). 

 
ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE  

 Akcja BohaterOn, 
 Akcja Code Week- godzinie kodowania, 
 Współtworzenie ze Świetlicą Opiekuńczo-Wychowawczą w Sztutowie działań w ramach Dnia Osadnika, 
 Organizacja z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana Święta Krajobrazu 
 Udział w programie Uniwersytetu Gdańskiego „Obcy atakują”, 
 Współpraca z WWF Polska w realizacji akcji proekologicznych. 

 
Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się znacznie do rozwoju bazy dydaktycznej i multimedialnej 

szkoły, ale również do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.  
 

ZE SPRAWOZDNIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 
 

Wsparciem stałym zostało objętych 71 uczniów placówki. Psycholog zadeklarował m.in. pomoc                          
dla pracowników szkoły, udział w interwencjach kryzysowych w sytuacjach nagłych, efektywne rozwiązywanie 
problemów uczniów w trakcie nauczania zdalnego i stacjonarnego, rozpoznanie symptomów uzależnienia                            
i wskazanie możliwości terapeutycznych dla uczniów uzależnionych od Internetu i urządzeń technicznych. Wielu 
uczniów odczuwało stres związany z edukacją zdalną, po powrocie do szkoły lęk przed kontaktem z innymi                          
oraz przed kontrolowaniem i sprawdzaniem wiedzy i umiejętności oraz samodzielną pracą bez wsparcia osób 
dorosłych z rodziny. Dużą grupę stanowili uczniowie, którzy nie chcieli opuszczać przydzielonych poszczególnym 
oddziałom sal lekcyjnych, bały się kontaktu z innymi, niechętnie poruszały się po terenie placówki. Uczniowie 
zagrożeni niedostosowaniem społecznym po powrocie do szkoły mieli ogromne trudności z przystosowaniem się 
do życia w grupie i wymagali intensywnych działań socjalizacyjnych. 
 

ZE SPRAWOZDANIA DORADCY ZAWODOWEGO 
 

Działaniami priorytetowymi były: indywidualne rozmowy doradcze z uczniami i rodzicami; analiza testów 
zainteresowań zawodowych oraz wywiad z uczniem; pomoc w uzupełnieniu podań papierowych i elektronicznego 
systemu rekrutacji (ponad 21 konsultacji  z uczniami, którzy wyrazili takie zapotrzebowanie poza godzinami                                 
z doradztwa zawodowego); konsultacje indywidualne z rodzicami przyszłych absolwentów (4 spotkania). 
Doradca zawodowy przeprowadził ponadto spotkania z rodzicami przyszłych absolwentów na temat rekrutacji, 
zbierał informacje i przekazywał je innym uczniom, dokonał analizy Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego wraz  z programem doradztwa zawodowego na rok 2020/2021, aktywnie uczestniczył                                    
w spotkaniach i działaniach powiatowej sieci doradców zawodowych. 
 

ZE SPRAWOZDANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 

Biblioteka działała stacjonarnie. Nauczyciel pomagał w przygotowaniu materiałów na zajęcia, wypożyczał książki 
(oczywiście z zachowaniem reżimu i kwarantanny książek), pomagał w opiece nad dziećmi pracującymi zdalnie                        
w placówce, co umożliwiło lepsze zorganizowanie pracy na terenie szkoły. 
Celem zobrazowania pracy biblioteki przedstawiam fragment statystyk. 
 
I półrocze: 
Ilość zakupionych książek: 129- książki do czytania dla najmłodszych, 
Ilość otrzymanych w darze książek:  0; 
Zubytkowano: 0; 
Liczba wypożyczeń: 473- uczniowie i 83 nauczyciele; średnio dziennie 5,67. 
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II półrocze: 
Ilość zakupionych książek:  36; 
Ilość otrzymanych w darze książek:  87; 
Ilość podręczników: 2056; 
Zubytkowano: 647; 
Liczba osób korzystających z czytelni /centrum multimedialnego: odpowiednio 383 i 231; 
 

PRACA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

W roku szkolnym 2020|2021 praca świetlicy szkolnej przebiegała zgodnie z rocznym planem pracy 
ułożonym przez wychowawców. Zajęcia świetlicowe odbywały się w trzech pomieszczeniach: oddzielne grupy                   
dla dzieci z klas I, II i III oraz grupa, którą tworzyli uczniowie starszych klas oczekujący na odwozy. Nie mogliśmy 
przyjąć dzieci z klas starszych z powodu obostrzeń i konieczności zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom,                           
wyłącznie w stałych grupach, które nie powinny mieszać się ze sobą. Opiece świetlicy podlegały wszystkie dzieci 
dojeżdżające  w liczbie 127.  

Świetlica szkolna przygotowywała (najczęściej co 1 lub 2 tygodnie) w okresie edukacji stacjonarnej 
harmonogram dowozów z powodu podziałów dzieci na grupy uczące się zdalnie i stacjonarnie. Po przejściu                       
na emeryturę kierownika świetlicy nie przydzielono tego stanowiska kierowniczego żadnemu nauczycielowi                            
i harmonogram dowozów był przygotowywany we współpracy z pracownikami niepedagogicznymi. 

Świetlica w szczególności współpracowała z pracownikami stołówki szkolnej. Przeorganizowano cały 
system wydawania obiadów. Ustalono 3 przerwy zamiast dwóch, szeroko rozstawiono stoły, zamontowano ściany 
z pleksi nad wydawką. Dzieci przed wejściem obowiązkowo myją ręce, do stołówki oddelegowano 2 pracowników 
niepedagogicznych, którzy posiadają środki ochrony osobistej i dzieciom siedzącym przy stolikach nalewają zupę                  
i zbierają talerze po posiłkach. Możliwość przemieszczania się dzieci w stołówce ograniczono do minimum, 
wprowadzono obowiązkową dezynfekcję stołów i krzeseł. Posiłki wydawano na przerwach 15-minutowych,                    
a wcześniej zorganizowano wydawanie mleka i owoców, jednakże zorganizowano to w salach przypisanych 
oddziałom (poza stołówką). 

We wrześniu na obiady zapisanych było 211 uczniów. Po przejściu w tryb edukacji zdalnej lub hybrydowej 
posiłki były wydawane wyłącznie grupom przebywającym w szkole. Paczki żywnościowe przygotowywano jedynie 
dla dzieci objętych dożywianiem Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu Pajacyk. Po powrocie uczniów 
do szkoły liczba dzieci zapisanych na obiady spadła do 158. Wielu rodziców nie wystąpiło o dofinansowanie 
dożywania w ramach programów rządowych, część dzieci obawiała się spożywania posiłków w grupie liczniejszej 
niż oddział, duża grupa po okresie lockdownu borykała się z zaburzeniami odżywania i rodzice świadomie 
zrezygnowali z obiadów z stołówce szkolnej by ograniczać marnowanie jedzenia oraz zwiększyć kontrolę                        
nad ilością spożywanych posiłków w domu. 
  

Świetlica szkolna była czynna w godzinach 6.45 – 16.00. Godziny pracy świetlicy wynikały  z potrzeb dzieci 
i ich rodziców, ale w okresie kiedy zajęcia opiekuńcze nie mogły być realizowane opieka nad dziećmi uczącymi się 
zdalnie w szkole musiała być ograniczona do godzin wynikających z planu lekcji. 
 
Działania świetlicy szkolnej były bogate pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu. 
W I półroczu zrealizowano m.in.: 

 „Bezpieczna droga do szkoły” – świetlicowy konkurs wiedzy o ruchu drogowym; 
 "Pomocny kolega" – akcja wzajemnej pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych w świetlicy 

szkolnej; 
 „Występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej” – „Sto lat” na bumbumrurkach; 
 „Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej” – kontynuacja innowacji pedagogicznej; 
 „Bawmy się razem” – kontynuacja innowacji pedagogicznej; 
 „Muzyczne życzenia świąteczne”- inscenizacja przygotowana i sfilmowana dla społeczności szkolnej; 
 „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”– wystawa kartek świątecznych. 

 
W II półroczu były to m.in.: 

 Organizacja balu walentynkowo- karnawałowego dla podopiecznych świetlicy z klas I-III (w małych 
grupach), 
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 Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej zabawy terenowej „Podchody” dla grupy świetlicowej                     
z klas pierwszych, 

 Świetlicowy konkurs kręcenia kołem hula-hop, 
 „Kredowe malowanie chodnikowe” czyli konkurs plastyczny na płytach chodnikowych, 
 „Bezpieczne wakacje”- cykl zajęć edukacyjnych połączony z quizem wiedzy, 
 Świetlicowy „Dzień Dziecka”– bańki, skakanki, piłki, pictionary air, Milionerzy. 

 
WYCIECZKI EDUKACYJNE 

 
W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie wycieczki mogły być organizowane w małych grupach. Najczęściej był                    
to jeden, maksymalnie 2 oddziały. Zgłoszono i udało się przeprowadzić jedynie 1 wycieczkę 5-dniową, jednakże 
bardzo liczne były wycieczki krótsze: piesze, rowerowe, sporadycznie autokarowe do Kątów Rybackich, Osłonki, 
zoo w Gdańsku, mini zoo w Jantarze, Krynicy Morskiej, Stegny. Wszystkie propagowały ruch na świeżym 
powietrzu i sprzyjały integracji. 
 

EDUKACJA HUMANITARNA I ROZWOJOWA 
 

Szkoła angażuje się w pracę na rzecz innych. W szkole działa Szkolne Koło Caritas, które liczy ponad 30 
członków, odchodzą absolwenci, zapisują się i działają nowi uczniowie. Pomagamy  w działalności Caritas Parafii 
Sztutowo na rzecz ludzi potrzebujących w naszej gminie. Wolontariusze Caritas są aktywni, uczestniczą                                      
w działaniach charytatywnych, zbiórkach i piknikach na rzecz lokalnej społeczności.  

W roku ubiegłym działalność koła była mocno ograniczona i realizowana wyłącznie na świeżym powietrzu, 
jednakże wolontariuszy  w czerwonych koszulkach Caritas było widać m.in. na pikniku 15 sierpnia prze kościele 
parafialnym w Sztutowie.  

W naszej szkole zorganizowano zbiórkę i magazyn w ramach Szlachetnej Paczki. Pracownicy szkoły 
aktywnie włączyli się do pomocy w przygotowaniu paczek. Mamy pracowników pedagogicznych, którzy od lat 
wspierają tą inicjatywę i szkoła została do tych działań włączona i były one realizowane. Ograniczenia dotknęły                        
i tą inicjatywę nie było bowiem wspólnych posiłków i radości z bycia razem w działaniu, ale wszystkie paczki                               
z Mierzei Wiślanej zostały u nas zmagazynowane, a następnie przekazane potrzebującym. 

W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Akcja „Wkręć się w pomaganie” oraz „Góra grosza”                                            
w ubiegłym roku nie zostały zrealizowane, ale planujemy ich reaktywację w najbliższym czasie.  

Naszych uczniów uczymy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który jest słabszy                    
i potrzebuje naszej pomocy.  

 
WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

 
Szkoła Podstawowa w Sztutowie współpracowała ze wszystkimi instytucjami działającymi na terenie 

gminy: Urzędem Gminy, Radą Gminy Sztutowo, Policją, Świetlicami Środowiskowymi, Biblioteką Publiczną, 
Muzeum Stutthof, Policją w Sztutowie, Ochotniczą Strażą Pożarną, Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem 
Elbląg, Przedszkolem  w Sztutowie, Stowarzyszeniem Szkolna 13. W rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
konieczna  była współpraca  z Sądem oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Bardzo dobrze układało się 
współdziałanie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztutowie oraz Caritas Parafii Sztutowo. Częściej niż 
do tej pory wykorzystywaliśmy w naszych działaniach Teams, Click Meeting, i wszelkie formy umożliwiające 
kontakt zdalny, ale współpraca była kontynuowana. 

 
INFORMACJA O SPRAWOWANYM NADZORZE PEDAGOGICZNYM 

 
W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano zadania wynikające z obowiązku wdrożenia nadzoru 

pedagogicznego w placówce. W planie nadzoru uwzględniono priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej                   
oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Przyjęto również do realizacji wnioski z nadzoru pedagogicznego                                  
z poprzedniego roku szkolnego.  

W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzono kontrole planowe, monitorowanie, ewaluację 
wewnętrzną oraz wspomaganie. Szkoła była również kontrolowana i monitorowana przez Kuratorium Oświaty                  
w Gdańsku. Nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu placówki. 
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Poniżej przedstawiam ustalenia dotyczące sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego  w celu 
doskonalenia pracy szkoły: 
 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE OBSERWACJI                          
I MONITOROWANIA W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Konieczne jest w większym zakresie dostosowywanie materiałów i metod pracy do potrzeb i możliwości 
uczniów. 

 Ułatwieniem w nauce byłoby akcentowanie celów lekcji, podawanie „nacobezu” (na co będę zwracał 
uwagę), nauczenie uczniów przygotowywania notatek poprzez artykułowanie najważniejszych zagadnień. 

 Zwrócenie uwagi na jakość prac domowych, omawianie ich wspólnie w zespole klasowym. 
 Warto pamiętać o tym, że atrakcyjność zajęć to podstawa i powinna być regułą stosowaną zawsze. 
 Po powrocie do edukacji stacjonarnej warto w większym stopniu wykorzystać metody niemożliwe                          

do realizacji w systemie zdalnym (drama, odgrywanie ról, inscenizacja,  praca w grupach). 
 Zaangażowanie nauczycieli wychowawców przekłada się na prawidłową realizację programów 

wychowawczo- profilaktycznych w klasach, warto więc „inwestować” w realizację programów                                    
i współpracę z wychowawcami. 

 W pracy warto skupić się na kształceniu umiejętności ponadprzedmiotowych. 
 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO  W ZAKRESIE KONTROLI                                   
I MONITOROWANIA PRACY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Warto podjąć działania sprzyjające spójności pracy zespołów.  
 Wskazane jest takie formułowanie wniosków, które przełoży się na zdefiniowanie priorytetów                       

i działań na nowy rok szkolny. 
 

USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE KONTROLI                                
I MONITOROWANIA PROGRAMÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Wskazane jest wdrożenie działań sprzyjających zachowaniu prawidłowej postawy uczniów w pracy, 
 Konieczność podjęcia działań poprawiających kondycję psychiczną i fizyczną uczniów (i nauczycieli)                           

ze względu na jej drastyczny spadek w czasie edukacji zdalnej, 
 Konieczność podjęcia działań ograniczających uzależnienie dzieci od telefonów komórkowych. 
 Niezbędne będą działania zapobiegające agresji- i w świecie realnym i wirtualnym. 
 Uczniowie bardzo szybko się nudzą, trudno ich czymkolwiek na dłużej zainteresować, więc warto wdrożyć 

szkolenia związane z uatrakcyjnieniem metod i form pracy na lekcjach. 
 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE KONTROLI                               
I MONITOROWANIA PROGRAMÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Od klas VI pojawiają się wzmianki o papierosach elektronicznych, więc w klasach VII i VIII warto mówić                          
o szkodliwości tychże. 

 Efekty przynosiła pomoc koleżeńska, warto do niej powrócić w nowym roku szkolnym. 
 Pandemia przyczyniła się do wzrostu samodzielności uczniów w zakresie przygotowania posiłków                      

w klasach starszych, warto zadbać o wykorzystanie tego potencjału dla promocji zdrowego żywienia. 
 Bardzo cieszy wykazywany 100% udział uczniów w imprezach klasowych. Warto kontynuować dbałość                          

o integrację zespołów. 
 W niektórych klasach kuleje motywacja, np. tylko 15% uczniów bierze udział w zru- to także obszar                    

do pracy. 
 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE KONTROLI 
ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW NAUKI, WYCHOWANIA I OPIEKI                             
W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Szczególnie ważne jest zaangażowanie w aktywność na dyżurach oraz wdrażanie wytycznych MEiN, MZ                        
i GIS w zakresie zapobiegania przestrzegania pandemii Covid- 19.  

 Szczególnie istotna jest aktywność na dyżurach na dworze z powodu zachowania uczniów na świeżym 
powietrzu. 

 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE EWALUACJI  
W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 
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 Myślimy, że warto w większym stopniu zadbać o atrakcyjność zajęć rozwijających uzdolnienia, nie są one 
związane z realizacją podstawy programowej- można ustalić z dziećmi czego oczekują od zajęć                               
i dostosować się do potrzeb, pokazać uczniom, że uczenie się danej rzeczy jest fantastycznym 
doświadczeniem. W większym stopniu pracować metodą projektu. 

 Na barkach wychowawców spoczywa największa odpowiedzialność za wsparcie potrzebujących. 
Zachęcamy do korzystania z pomocy psychologa, pedagoga i poszukiwaniu sojuszników na rzecz 
wspólnego działania. 

 Warto dbać nadal o to, by zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce dawały im poczucie 
wzmocnienia w pokonywaniu trudności edukacyjnych. 

 Widzimy, ze kluczem do sukcesu jest atrakcyjność zajęć. Warto dołożyć starań by uczniowie poczuli,                    
że warto na tych zajęciach być. Muszą one być ciekawe, interesujące lub pomagające przezwyciężyć 
trudności edukacyjne. Większość uczniów i rodziców nie chce zdalnych zajęć dodatkowych, więc                        
w sytuacji powtórzenia się edukacji niestacjonarnej konieczna jest modyfikacja planu pracy                                
i stosowanych metod oraz weryfikacja zgód na pomoc ppp. 

 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE ewaluacji 
W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Zaplanowaliśmy zajęcia sportowe o które wnioskują rodzice i uczniowie (w tym basen dla klas I-III),                            
ale myślimy, że świetlica szkolna i biblioteka mogą w ramach swojej pracy zaplanować stałe zajęcia 
artystyczne i praktyczne, z których mogłyby skorzystać chętne dzieci. 

 Postaramy się w planie lekcji wpisać konsultacje psychologa/ pedagoga dla każdej klasy, by miały one 
charakter stały. 

 Myślimy by w celu poprawy przepływu informacji wychowawcy na pierwszym spotkaniu z rodzicami                            
i pierwszych lekcjach z klasami przedstawili rodzicom ofertę wszystkich zajęć z pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. Warto także przedstawić korzyści płynące z udziału w tych zajęciach. 

 Ci nauczyciele, którzy znają potrzeby swoich podopiecznych mogą podać już z którymi klasami chcieliby 
pracować na zru, by także te zajęcia wpisać w plan lekcji- wówczas od razu będą widoczne dla dzieci                         
i rodziców, a także wychowawców. 

 
USTALENIE SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZAKRESIE WSPOMAGANIA 
W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY: 

 Wskazana jest praca nad motywacją nauczycieli i uczniów oraz dbałość o jakość zajęć                                   
poprzez zorganizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym zakresie. 
 

PRACE REMONTOWE i NAPRAWCZE NA TERENIE PLACÓWKI 
 
W  roku szkolnym 2020/2021 zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia: 

 

Nazwa przedsięwzięcia Sposób realizacji 

Przygotowanie piwnicy szkolnej po starej 
kotłowni- wylanie posadzki, malowanie jej, 
przygotowanie pomieszczeń na magazyny. 

Materiały zakupiła szkoła, remont wykonali pracownicy szkoły. 

Dozór nad kotłownią olejową i piecami                
na pelet, czyszczenie pieców, 
odpowietrzanie instalacji solarnej, itp. 
Niezbędne prace naprawcze w kotłowni 
szkolnej. 

Konserwatorzy szkoły zajmują się stałym dozorem i czyszczeniem 
pieców w ramach swoich obowiązków służbowych. Kotłownia jest 
po okresie gwarancji i doświadczamy poważnych awarii zarówno 
urządzeń instalacji solarnej jak i peletowej. Awarie są wynikiem 
zużycia części i urządzeń w wyniku naturalnej eksploatacji. Części 
zamienne sprowadzane są z Niemiec, bezpośrednio od producenta 
(HDG Bavaria, nie ma polskich odpowiedników). Prace konieczne 
dla utrzymania funkcjonalności i wydajność kotłów. 

Przygotowanie pomieszczeń pod kuchnią 
na potrzeby utworzenia miejsca spotkań                    
i działalności kulturalnej. 

Przeniesienie magazynów wykonali pracownicy niepedagogiczni 
szkoły w okresie edukacji zdalnej. 
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Umycie, położenie podkładu i 
pomalowanie całego ogrodzenia                      
wraz z bramami od strony ul. Szkolnej. 
 

Prace wykonał konserwator placówki. 
 

Montaż monitoringu- ostatnio 
zamontowano 9 kamer. 

W ramach realizacji wydatku inwestycyjnego wykonali zadanie 
profesjonaliści w ramach realizacji zamówienia. 

Naprawy bieżące różnych sprzętów 
szkolnych, konserwacja placu zabaw itd. 

Materiały zakupione ze środków  budżetowych, naprawy wykonali 
konserwatorzy szkoły. 

Oddanie sali do techniki doposażonej 
dzięki pozyskaniu środków                               
z rezerwy oświatowej 0,4%. 

Prace remontowe wykonali pracownicy szkoły (konserwatorzy), 
tylko położenie wykładziny powierzono specjalistycznej firmie.                   
Sala po remoncie i doposażeniu jest wykorzystywana                                      
do prowadzenia zajęć. 

 
Obecnie trwa remont jednego z pomieszczeń gospodarczych na II piętrze.  
 
Budynek szkoły wymaga dalszej modernizacji. Wpierwszej kolejności należy uwzględnić: 

 Dokończenie budowy systemu monitoringu- montaż kamer wewnętrznych. 
 Remont schodów bocznych prowadzących do szkoły wraz z barierką (około 7000,00 kamień, beton itd. 

oraz barierka-i szkło-2520,00 oraz barierka około 2500,00). 
 Konieczność przygotowania dokumentacji na remont w ramach środków PFRON: 

 wymianę stolarki drzwiowej,  
 oznaczenia dla uczniów słabowidzących,  
 wykonanie pętli indukcyjnej,  
 wykładzina antyślizgowa na holach szkolnych, 
 zniwelowanie przejść wewnętrznych między budynkami. 

 Zakup i montaż kotła elektrycznego o pojemności 150 litrów (jeden wymieniony we wrześniu 2021). 
 

Szkoła, na wniosek i z inicjatywy uczniów podjęła starania o zgromadzenie środków na budowę i uruchomienie  
szkolnego radiowęzła. Realizacja zadania jest bardzo realna w roku szkolnym 2021/ 2022. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

Rok szkolny 2020/2021 był dla nas bardzo trudny. Wydawało się, że po powrocie uczniów do edukacji 
stacjonarnej będzie łatwiej. Okazało się, że tak nie jest. Uczniowie po 1,5 roku funkcjonowania w systemie 
zdalnym/ hybrydowym, funkcjonujący od jednego lockdownu do kolejnego zapomnieli o zasadach współżycia 
społecznego. Nie potrafią funkcjonować w grupie, zapomnieli o tym jak się uczyć, wielu ma np. obniżony nastrój, 
stany lękowe, depresje i wymaga specjalistycznego wsparcia. Nasi wychowankowie nie ćwiczyli umiejętności pod 
czujnym okiem nauczycieli i niestety mają trudności  w przystosowaniu się do aktywności w trybie rzeczywistym, 
w realizowaniu współpracy i współdziałania z zachowaniem zasad empatii. Powrót do szkoły okazał się trudny,               
ale jeszcze bardziej skomplikowane jest przestawienie się z powrotem na tryb funkcjonowania w realnym, 
rzeczywistym, edukacyjnym świecie. 

 
Wydaje się, że największym obszarem do pracy jest motywacja. Ona leży u podstaw wszystkiego, wynika                            

z naszej kondycji, w tym psychicznej i to jest najważniejszy obszar do pracy- by naszym uczniom zachciało się 
chcieć i przestali wierzyć wyłącznie w to, że „wszystko da się załatwić”- bez pracy, działania, zaangażowania. 

 
Jestem także przekonana, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do opracowania dokumentacji 

na niezbędne remonty w zakresie dostosowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych- odpowiednie 
oznaczenie dla słabowidzących, wymiana wykładzin na antypoślizgowe, pętle indukcyjne, niwelacja chociaż kilku 
wewnętrznych przejść między budynkami, wymiana drzwi wewnętrznych na szersze. To wszystko jest konieczne 
dla lepszego funkcjonowania naszych podopiecznych i poprawy bezpieczeństwa. 

 
Ubiegły rok szkolny kończyłam słowami „Bez zuchwałości, ale i bez lęku”. Nowy rozpocznę ze słowami 

Antoine de Saint-Exupéry: „Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono nie jest już 
nieznane”. 
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