
Plenarne zebranie rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Małej Nieszawce

23 stycznia 2020 roku
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Przebieg zebrania

1. Powitanie zebranych.

2. Wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców.

3. Informacje o projektach: „Mali Odkrywcy”, „Zrozumieć media”, Uni-Misja

4. Wyniki klasyfikacji  śródrocznej oraz sukcesy uczniów.

5. Informacja o pracy szkoły  od  ostatniego zebrania.

6. Komunikaty.

7. Spotkania z wychowawcami klas – informacja o wynikach nauczania  

i zachowania.
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Sprawozdanie
z działalności Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej 
w Małej Nieszawce

w I semestrze roku szkolnego 
2019/2020



Aktywność Rady Rodziców 

1. Mobilizacja do głosowania na gminny budżet obywatelski 

2. Inicjacja akcji „Pozytywna uwaga” w listopadzie: 
https://pozytywnauwaga.pl/

3. Apel do nauczycieli w sprawie przeciążenia uczniów w klasach VII

4.   Wsparcie finansowe: 

- e-legitymacje dla pierwszoklasistów z okazji pasowania

- ciasto, kawa na Dzień Nauczyciela

- dofinansowanie Mikołajkowego Turnieju Sportowego

- dofinansowanie kawiarenki na WOŚP

- bieżące finansowanie zgłoszonych przez nauczycieli imprez

https://pozytywnauwaga.pl/


Akcja „Pozytywna uwaga”



Dziękujemy za wpłaty na Radę Rodziców!



• Czas trwania: 3 lata – 3 moduły: 
I. Społecznik i Obywatel; II. Lepszy uczeń,  III. Więcej kultury!

• Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER: 
406 977,45 zł ; wkład własny - UG W. Nieszawka – 12 640, 80 zł

• Koszt przypadający na jednego uczestnika – 2742, 60 zł
• Adresowany do klas IV-VII (154 uczniów)



• Zakończyliśmy realizację modułu „Społecznik i Obywatel”
Wnioski:
- Zróżnicowana frekwencja w poszczególnych klasach,
- Uczniowie uczestniczący w zajęciach wysoko oceniają ich jakość,
- W zajęciach chętniej uczestniczą dzieci kompetentne społecznie,
- Prowadzący widzą zmiany w uczniach (otwierają się, chcę rozmawiać),
- W każdej klasie uczniowie mówią, że rzadko rozmawiają z rodzicami. 



• Rozpoczęliśmy realizację modułu „Lepszy uczeń”:
- wyjazdy do laboratoriów UMK (I semestr),
- zajęcia stacjonarne wdrażające metodę naukową do uczenia się z kadrą UMK 

(II semestr),
- diagnoza pedagogiczna (I semestr) – w II semestrze rozmowy z uczniami i 

raport z badania dla ucznia, rodziców, nauczycieli,
- trening uczenia się – 30 h zajęć (zajęcia w tygodniu, nocka w szkole, zajęcia w 

czasie rekolekcji). 



Kontakt z Radą Rodziców

• Przez pocztę Librusa

• Przez przedstawicieli rad klasowych do Szkolnej Rady Rodziców

• Na zebraniach Rady Rodziców

Zapraszamy do współpracy!



Projekt „Mali Odkrywcy”

W II półroczu w naszej szkole będziemy realizowali projekt MALI 
ODKRYWCY, dla uczniów klasy Ia, Ib, IIa, IIb, III (od lutego 2019 r. 
do czerwca 2020r.).

1. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne - p. Ewa 
Rumińska
2. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze (zajęcia 
zakończone) - p. Jolanta Telak
3. Zajęcia rozwijające kompetencje z języka angielskiego – trwa 
rekrutacja
4. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – trwa 
rekrutacja 
5. Zajęcia z robotyki - p. Karewna Pawlak
6. Zajęcia logopedyczne - p. Grażyna Zasadowska 
7. Zajęcia z dziecięcej twórczości - artterapia - p. Jolanta Muzioł
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Projekt „Zrozumieć media” 

• Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych 
umiejętności w zakresie wykorzystywania dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej.

• Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności dziennikarskich 
uczniów szkół podstawowych, licealnych oraz techników. Potrzeba realizacji 
działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością 
rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty 
do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

• Wyjazdy: 14 – 15 lutego, 6 – 7 i 28 marca, 16 i 23 maja, 6 czerwca



Projekt Uni-misja
W bieżącym roku szkolnym realizujemy moduł „Lepszy uczeń!”, którego celem 
jest poznanie swojego stylu uczenia się, skuteczne uczenie się różnymi 
metodami, pokonywanie trudności w uczeniu się. W programie modułu 
znajdują się: 

1. Diagnoza umiejętności uczenia się oraz indywidualne konsultacje z 
pedagogiem 

2. Zajęcia radzenia sobie ze stresem i emocjami

3. Trening uczenia się

4. Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii UMK (klasy IV-VI) oraz na 
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (klasy VII)

5. Zajęcia eksperymentalne w naukach przyrodniczych prowadzone przez 
kadrę UMK w szkole



Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Liczba uczniów ogółem w szkole : 288

• w kl. I – III - 104

• w kl. IV – VIII- 184

Wszyscy uczniowie klasyfikowani.
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•Bez ocen niedostatecznych: 98,6%

•Średni stopień w szkole:   4,4

•Średnia frekwencja - 92,3%
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Liczba ocen celujących - 313
• j. polski      - 5

• j. angielski  - 18

• j. niemiecki - 17

• biologia       - 13

• geografia     - 6

• historia       - 7

• fizyka          - 6

• chemia         - 5

• matematyka  - 15

•
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przyroda - 1

plastyka - 47

muzyka  - 28

informatyka - 6

technika  - 28

WOS - 4

EDB - 4

wychowanie fizyczne - 38

Religia/etyka - 47



Zachowanie

•wzorowe - 56

•bardzo dobre - 78

•dobre - 34

•poprawne - 9

•nieodpowiednie  - 5

•naganne - 2
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Uczniowie wyróżniający się 
w nauce i zachowaniu

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu:  

• w kl. I    – III      - 23

• w kl. IV – VIII    - 68
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Sukcesy uczniów
1. Jan Michałowski (klasa VIIIb), Maciej Piechocki (klasa VIIIb), konkurs przedmiotowy z 

biologii, zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego, opiekun – p. Joanna Jóźwiak

2. Olga Kalińska, klasa VIIa, konkurs przedmiotowy z biologii, zakwalifikowanie się do 
etapu wojewódzkiego, opiekun – p. Beata Śniegowska 

3. Zuzanna Pacześna, klasa Vc, XIX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 2019 Witraż 
Bożonarodzeniowy, I miejsce, opiekun – p. Jolanta Muzioł

4. Mistrzostwo Powiatu Toruńskiego w piłce siatkowej - Jan Gensikowski, Maciej 
Gromiński, Paweł Krempeć, Maciej Kruczkowski, Maksymilian Kubiak, Jan 
Michałowski, Maciej Piechocki, Radosław Skrabaczewski, Adrian Sołtys, Jan Streich, 
Jakub Zając (rocznik: 2005, 2006), I miejsce, opiekun – p. Agnieszka Nowak 

5. Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w piłce nożnej – Paweł Krempeć, Maciej Piechocki, 
Adrian Pietrusiewicz, Jan Michałowski, Jan Gensikowski, Antoni Piotrowski, Filip 
Cewe, Sławomir Szablewski, Maksymilian Kubiak, Adrian Sołtys (roczniki: 2005, 2006), 
srebrny medal, opiekun – p. Radosław Masłowski

6. Zapraszamy do zakładki SUKCESY UCZNIÓW na stronie internetowej szkoły.
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PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich sponsorów i sympatyków szkoły za wsparcie finansowe 

podejmowanych w szkole działań oraz włączenie się w życie szkoły. 
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Informacja o pracy szkoły  – prezentacja 
ważniejszych wydarzeń z życia szkoły  
(od 28.11.2019 r.)

2/1/2018 21



Listopad z „Pozytywną uwagą” 

Pasowanie uczniów klas I na czytelnika szkolnej biblioteki - 29.11.2019

Udział uczniów w akcji profilaktycznej „Rzucamy światło na raka” – 6.12.2019

Mikołajkowy Turniej Koszykówki - 9.12.2019

Udział uczniów klas VII i VIII w programie profilaktyki zintegrowanej – 16 –
17.12.2019

Jasełka szkolne oraz klasowe wigilie – 20.12.2019

Orszak Trzech Króli – 6.01.2020

WOŚP – 10.01.2020

Rodzinne kolędowanie – 17.01.2020

Dzień Babci i Dziadka w klasach młodszych – 21.01.2020
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6 grudnia – Mikołajki w Centrum Sportu          
i Rekreacji „Olender” 
w Wielkiej Nieszawce

• Wzorem lat ubiegłych uczniowie naszej szkoły pojechali nieodpłatnie na basen.

Przekazujemy podziękowania:

• Panu Krzysztofowi Czarneckiemu – wójtowi naszej gminy, za zorganizowanie 
transportu, który sprawnie dowoził uczniów na basen

• Panu Piotrowi Ratke – Prezesowi CSiR Olender za ufundowanie dla młodych 
pływaków „kalendarzy adwentowych”. 



9 XII - Mikołajkowy Turniej 
koszykówki

• 9 grudnia odbyła się w naszej szkole tradycyjna sportowa zabawa 
mikołajkowa

Rywalizacja uczniów, nauczycieli, absolwentów szkoły, 
samorządowców oraz rodziców miała na celu wspólną zabawę oraz 
integrację.  
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20 grudnia –szkolne jasełka i  klasowe wigilie

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wprowadzili gości w 
radosny czas oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. 
Szkolne jasełka spotkały się z ogromnym aplauzem 
widowni, która wspólnie z artystami śpiewała kolędy i 
pastorałki. Tego dnia odbyły się również uroczyste 
klasowe wigilie. 
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6 stycznia 2020 - Orszak Trzech Króli

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w III Orszaku Trzech Króli, który 
odbył się na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Dzieci z naszej szkoły zaprezentowały kolędy i pastorałki oraz włączyły się do 
wspólnego kolędowania.  
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10 stycznia 2020 – WOŚP w naszej szkole



17 stycznia 2020 - II rodzinne kolędowanie



21 – 22 stycznia - Dzień Babci i Dziadka                        
w klasach młodszych 

Fotorelacja na stronie internetowej występujących klas.
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Komunikaty

• Rekolekcje wielkopostne – 23,24,25 marca, informacja jest podana w 
ogłoszeniach w dzienniku lekcyjnym

• Egzamin ósmoklasisty: 21, 22, 23 kwietnia 2020r.

• Ferie zimowe od 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

• Oferta na czas ferii: 

Możliwość skorzystania przez uczniów z basenu (Olender) – 2 razy w 
ciągu ferii zimowych po okazaniu legitymacji szkolnej 
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Komunikaty

• Prośba do rodziców o przekazywanie 1 % odpisu podatku na rzecz 
naszej szkoły. Druki w sekretariacie szkoły.  
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Spotkania z wychowawcami  klas –
informacja  o wynikach nauczania  
i zachowania.
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