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WYSTĄPIENIE DYREKTORA SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013  

Księże Proboszczu – Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły –  

Szanowni Rodzice – kochane dzieci !  

 

       Za  nami kolejny  rok  szkolnej  edukacji .  Zabrzmiał  już  ostatni  dzwonek ,  niebawem  udamy  

się  wszyscy  na  zasłużony  odpoczynek.  Cieszę  się  ,  że  podobnie  jak  w latach  ubiegłych  był  to  

czas  bezpiecznej  pracy  dzieci  - pod  troskliwą  opieką  wychowawców  zdobywały  nowe  

doświadczenia  edukacyjne.   

Nasi  najmłodsi  rozwijali  swoje  umiejętności  w  Punkcie  Przedszkolnym.  W  piątym  roku  jego  

funkcjonowania  do  dwóch  oddziałów  uczęszczało  ogółem  blisko   50  małych  podopiecznych. W  

tym  gronie  są  także  dzieci  spoza  Zgłobnia . Mamy  nadzieję, iż  w  niebawem  tak  jak  Rodzice  

zaufali  prowadzącemu  przedszkole  Stowarzyszeniu  Rozwoju  Oświaty  w  gminie  Boguchwała  -  tak  

również  u  progu  szkolnej  edukacji  swoich  pociech  powierzą  je  pod  opiekę  naszym  

nauczycielom.   

Miarą  edukacji są wyniki nauczania. W  tym  podstawowym  aspekcie  nie  był  to  łatwy  rok  szkolny.  

Rezultat  uzyskany  przez  uczniów  klasy  szóstej  na  kwietniowym,  ogólnopolskim  sprawdzianie  

kompetencji  wskazuje  na  potrzebę  intensywniejszej  pracy  z  dziedmi  wykazującymi  trudności  w 

nauce  ,  zwłaszcza  w  zakresie  podstawowych standardów  edukacyjnych czyli : pisania  oraz  

wykorzystania  wiedzy  w  praktyce.  

Ten  element  stanowid  będzie  priorytet  w  kolejnym  roku  szkolnym .  Istnieje  także  koniecznośd  -  

i  na  to  jako  kadra  pedagogiczna  będziemy  kłaśd  szczególny  nacisk  -  zintensyfikowania  

współpracy  z  Rodzicami  uczniów  wykazujących  różnego  rodzaju  dysfunkcje  czy  braki  

edukacyjne.  

Bogata  oferta  dodatkowych  zajęd  o  różnym  stopniach  zaawansowania  wiedzy  wsparta  

wysiłkiem  nauczycieli  pracujących  poza  podstawowymi  godzinami  swojej  pracy  -  powinna  mied  

odzwierciedlenie  w  wynikach  edukacyjnych  ogółu  uczniów  kooczących  klasę  szóstą ,  tak  jak to  

miało  miejsce  w latach  ubiegłych  .  Wówczas  przypomnę  nasi  absolwenci  osiągali  wysokie  bądź  

wyżej  średnie  rezultaty w  tzw. staninowej  skali  oceny  egzaminu klasy VI.  

Nasza  szkoła kontynuowała  realizację projektów obejmujących badanie kompetencji wiedzy  w 

różnych rocznikach. Współpracujemy w tym zakresie z  ośrodkami edukacyjnymi prowadzącymi takie 

badanie – to Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej z Krakowa , Instytut Operon  jak  również  Instytut  

Badao  Edukacyjnych . W tym roku także przystąpiliśmy do organizowanego po raz trzeci  w skali 

całego kraju ogólnopolskiego badania umiejętności Trzecioklasistów. Wyniki testu podsumowują 

trzyletni okres pracy z dziedmi na I etapie edukacyjnym .  
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Są one zadawalające  gdyż sytuują szkołę powyżej średniej województwa podkarpackiego. To powód 

do satysfakcji ale też  wyzwanie  dla  konieczności utrzymania optymalnego  poziomu nauczania w 

klasach I-III. Jesienią uczniowie nasi brali jak co roku udział w prestiżowych konkursach wiedzy 

organizowanych przez KO w Rzeszowie.  

Otrzymali wyróżnienia i dyplomy za udział w różnych konkursach – szczebla  gminnego  czy  

powiatowego  ale  i  na  szczeblu  krajowym.  Informacje  te prezentowaliśmy na bieżąco na naszej 

stronie internetowej.  

        Pragnę  przy  tej  okazji  zaznaczyd  sukces  naszej  absolwentki  Bernadetty  Jakubowskiej  

wyróżnionej  tytułem  laureata  XXIX Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i 

Młodzieży Gimnazjalnej  w  Słupsku. Bernadetta  napisała  opowiadanie „Mój  maraton”  , które  

znalazło  się  w  specjalnie  wydanej  z  okazji  konkursu  książkowej  publikacji. Opiekunem  

merytorycznym  uczennicy  była  polonistka  Pani  Agata  Król-Drzał,  której  dziękuję  za  

zaangażowanie  i  merytoryczne  prowadzenie  Bernadetty.   

Znakomicie  jak  co  roku  radzili  sobie  nasi  uczniowie  w  zawodach  sportowych.   

Daria  Ciebiera  z  klasy  VI  wygrała  zawody  powiatowe  w  jednej z  konkurencji  lekkoatletycznych    

( rzut  piłeczką  palantową )  ,  zaś  Izabela  Baran  i  Aleksandra  Niedziałek  uplasowały  się  w  

czołówce  powiatowej  w  biegu  na  60  metrów  oraz  skoku  wzwyż.  

Ponadto drużyna dziewcząt  z  naszej  szkoły  wygrała  gminne  rozgrywki  w  siatkówce  i  zajęła  

drugie  miejsce  w  koszykówce  . Z  kolei  zespół  chłopców  zdobył  wicemistrzostwo  szkół  gminnych 

w  siatkówce.  

        W tym roku edukację  w  naszej  szkole kooczy  21 uczniów  -  większośd  udaje  się  do  

gimnazjum  obwodowego  w Niechobrzu   

        Kochani  Absolwenci !   

        W  tym  szczególnym  dla  was  dniu  podziękujcie  wyjątkowo  Waszym  Paniom  

Wychowawczyniom  -  za te  wspólne  lata.  Wierzymy , że  w  niedalekiej  przyszłości  na  

gimnazjalnych  ścieżkach  nie  zawiedziecie  oczekiwao  swoich  Rodziców  a  nasze  środowisko  

będziecie  godnie  reprezentowad.  Życzę  Wam  sukcesów  ,  chod  sami  wiecie  jak  wiele  wysiłku  

potrzeba  aby  go  osiągnąd, chodby  w  tym  podstawowym  wymiarze.  

       Z satysfakcją pragnę poinformowad, iż 2 uczniów  zostanie  nagrodzonych  stypendiami  

burmistrza  Boguchwały ; zarówno za wysokie wyniki nauczania  (Daria Rogowska) jak i sukcesy 

sportowe   (Daria  Ciebiera) . Sześcioro  uczniów uzyskało  stypendia  dyrektora  szkoły   za wysokie  

wyniki  nauczania  i  zachowania . To : Karolina  Kula  i  Kamila  Pisarek  z  klasy IV,     Sylwia  Lib  z 

klasy V, oraz  Bernadetta  Jakubowska  ,  Karolina  Zuba  i  Daria  Ciebiera  z klasy VI. Uczniowie Ci 

uzyskali średnią ocen powyżej 5,20  na zakooczenie roku  zaś  D. Ciebiera  zostanie  nagrodzona  

stypendium  za  osiągnięcia  sportowe .  
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      Wiele uwagi nasi nauczyciele poświęcali dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym , ich oferta była 

różnorodna – dopasowana do potrzeb dzieci – a ich tematyka była ankietowo  konsultowana z 

Rodzicami.  

      Stałymi elementami naszej corocznej pracy są działania wychowawcze prowadzone na co dzieo w 

oparciu o zmodyfikowany , dostosowany do potrzeb naszego środowiska Program Wychowawczy jak 

i działania dostosowane do potrzeb chwili. Mam tu na myśli świetlicę  szkolną  działającą  przed  i  po  

zakooczeniu  zajęd  lekcyjnych  czy  też  zimowisko dochodzące w okresie ferii .  

       Szanowni  Paostwo,  

       W  mijającym  roku  szkolnym  nasza placówka realizowała  dwa  znaczące  projekty  edukacyjne. 

Pierwszym  z nich  był  pilotażowy  program  MEN   pod  nazwą  Cyfrowa  Szkoła.  Byliśmy  jedną  z 28  

szkół  w  województwie  podkarpackich  a  w  skali  kraju  jedną  z 406   ;  która  wzbogaciła  się  o  

nowoczesny  sprzęt  elektroniczny.   Nasi  uczniowie  w  klasie  IV  ale  też  V i VI  korzystali  na  

lekcjach  z  notebooków  ,  tablic  interaktywnych ,  realizowali  z wykorzystaniem  nowych  

technologii mini-projekty edukacyjne. O  tych  działaniach  na  bieżąco  informowaliśmy  na  naszej  

stronie  internetowej  czy  też  w  lokalnej  gazecie  Wiadomości  Boguchwalskie  oraz  na  portalu  

informacyjnym  gminy. Pragnę  z  tego  miejsca  bardzo  serdecznie  podziękowad  grupie  nauczycieli 

zaangażowanych  w  realizację  tego  projektu  Pani  Koordynator  ;  B. Drozdowskiej  Wnęk,  

Paniom : Renacie  Wójcik, Agacie, Król-Drzał, Magdalenie  Fritz  ,  Barbarze  Lis ,  Ewie  Nowosielskiej 

oraz  Krystynie Miłek . Dzięki  waszej  pracy  samodoskonaleniu  ,  uczestnictwie  w  konferencjach  

szkoleniowych  można  było  z  powodzeniem wdrożyd  technologię  ICT  w nauczaniu  .  

Dzięki temu  możemy  z satysfakcją  przyznad ,  że  Certyfikat  Kluczowych  Kompetencji  w  dziedzinie  

wdrażania  nowych  technologii  w  edukacji nadany  szkole  przez Podkarpackie  Centrum  Edukacji  

Nauczycieli  jest  potwierdzeniem  umiejętności  praktycznego  zastosowania  innowacyjnych  działao  

w  nauczaniu.  W  następnych  latach  będziemy  rozwijad  informacyjne  technologie  w  nauczaniu  w  

oparciu  o  wiedzę  naszej  kadry  i  posiadany  sprzęt.  

         Drugim  istotnych  projektem  realizowanym  przez  naszą  szkołę  w  tym  roku  szkolnym  był  

projekt pod  nazwą  „Eduscience” . „Eduscience” to  jedno z największych przedsięwzięd  

edukacyjnych w Polsce z zakresu edukacji przyrodniczej prowadzonym we  współpracy  z  Instytutem  

Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Projekt  zapewnia fascynujące poznawanie świata nauk 

matematyczno-przyrodniczych i  dotyczy  uczniów  naszej  klasy  I . Praca  z  tablicą  interaktywną  ,  

program zajęd  wzbogacony  o  transmisje  internetowe  oraz  relacje  video  z  prezentacjami  

naukowców  z  różnych  stron  kraju  -  były  dla  dzieci  niezwykle  cennym  uzupełnieniem  lekcji .  

  

 

 



 

str. 4 

 

W  listopadzie  nasza  szkoła była  organizatorem  pikniku  edukacyjnego  „Eduscience” o  czym  

szeroko  informowała  lokalna  prasa  ,  a także  Telewizja  i  Radio  Rzeszów. A  już  we  wrześniu  nasi  

mali  odkrywcy  wyjadą  do  Raciborza  by  odwiedzid  obserwatorium  sejsmologiczne  Instytutu  

Geofizyki  PAN . Koordynatorem  projektu  Eduscience  jest  Pani  Renata  Wójcik  ,  której  chciałem  

gorąco  podziękowad  za  aktywnośd  ,  wiele  godzin  społecznej  pracy  oraz  prawdziwą  pasję  przy  

organizacji  tego  przedsięwzięcia.  Serdecznie  dziękuję  także  Pani  Wychowawczyni  klasy  I  

Bogumile  Dąbrowskiej  za  samodoskonalenie  i  aktywne  prowadzenie  zajęd  z uczniami  w ramach  

projektu  Eduscience.  

          Wam , drodzy  nauczyciele  i  wychowawcy  oraz  pracownicy  szkoly  -  składam  serdeczne  

podziękowania  za  trud  i  wysiłek  codziennej  pracy  ,  za dbanie zarówno  o  edukację  naszych  

wychowanków  jak  i  o  ich  bezpieczeostwo, dziękuję  za  podejmowanie  inicjatyw  także  tych  

drobnych  może  mało  zauważalnych  ale  składających  się  na  budowanie  pozytywnego  wizerunku  

szkoły.  Dziękuję  Wam  za  dbanie  o  dobrą  organizację  czasu  pracy  ,  cenne  wskazówki  . 

Podziękowanie  składam  też  Paniom  z  obsługi  szkoły,  Panu  konserwatorowi  -  za  gospodarnośd  i  

rzetelne  ,  uczciwe  wykonywanie  powierzonych  obowiązków.  

         Drodzy  Rodzice ,  

          Już  po  raz  trzeci  nasza  szkoła  organizowała  III Gminny  Konkurs  Wiedzy o Unii Europejskiej 

dla uczniów szkół podstawowych z  terenu  gminy.  Cieszył się on  dużym zainteresowaniem a sama 

organizacja zebrała pochlebne recenzje. Jak zawsze także i teraz - w czerwcu – uczniowie promowali 

naszą szkołę poprzez plenerowy piknik.  

Pragnę wyrazid słowa uznania Rodzicom , którym zależy na dobru naszej szkoły – na budowaniu jej 

pozytywnego wizerunku . Dziękujemy za waszą pracę społeczną i zaangażowanie – w wielu 

wypadkach anonimowe bez zbędnego rozgłosu . Dziękujemy za dobre słowo za to , że doceniacie 

pracę z Waszymi dziedmi. Dziś w imieniu Rady Pedagogicznej i Pracowników szkoły pragnę Wam 

serdecznie za to podziękowad .  

        Szanowni Paostwo ,  

        Dziś jest także wyjątkowa  okazja do szczególnych podziękowao.  

Kilkuletnią  współpracę  z  nami  w  roli  Przewodniczącej  Rady  Rodziców  kooczy  Pani  Magdalena  

Kotla.  Zawsze  uśmiechnięta  ,  energiczna  ,  chętna  do  pomocy  -  Pani  Magdalena  wiele swojego  

prywatnego  czasu  poświęciła w  organizację  działao  Rady  Rodziców  -  pomagała  społecznie  w  

organizację  pikniku  szkolnego  ,  przygotowanie  paczek  dla  dzieci  czy  poszukiwanie  środków  

finansowych  na  organizację  wyjazdów  dla  dzieci.  

Pani  Madziu  , bardzo  gorąco  za  wszelką  pomoc  z  całego  serca  dziękujemy i  życzymy  dużo  

zdrowia  i sukcesów ! 
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Szanowni Paostwo ,  

       Przez ostatni  rok  dzięki wsparciu naszych przyjaciół szkoły , możliwa była także ponowna  

współpraca z Panem Rafałem Glapioskim – który prowadził specjalistyczne treningi koszykarskie . Pan 

Rafał jako zawodowy sportowiec zaszczepił w naszych uczniach zamiłowanie do sportu do koszykówki 

prowadząc innowacyjne zajęcia które cieszyły się dużym zainteresowaniem . Panu  Rafałowi  

serdecznie  dziękujemy. Dziękuję  również  Pani  stażystce  Annie  Woźniak  -  za  sprawne  działania  

organizacyjne.  

 

        Koocząc  pragnę  Wam kochani  uczniowie  życzyd  radosnych  , szczęśliwych  wakacji  , 

Nauczycielom  i  Współpracowników  życzę  udanego  wypoczynku  - do zobaczenia  w  nowym roku 

szkolnym .  

 

Zgłobień, 28.06.2013 r.  

 

 

 

 

 


