
Sprawozdanie  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chalinie z działalności w I półroczu 

w roku szkolnym 2020/2021  -  informacja o pracy szkoły i przedszkola 
 

I.Informacja o pracy szkoły i  przedszkola: 
Informacje ogólne o szkole (stan na 26stycznia 2021r.): 

1. Liczba uczniów i dzieci : 237 w tym 164 uczniów i 73 dzieci w Przedszkolu 
2. Liczba oddziałów: 14 w tym 10 w szkole podstawowej i 4 w przedszkolu 
3. Liczebność oddziałów w szkole: 16,4 

4. Liczebność oddziałów w przedszkolu: 18,25 
5. Liczba nauczycieli: 27 

 stopień awansu zawodowego: 

 stażystów: 0 
 kontraktowych: 6 
 mianowanych: 6 
 dyplomowanych: 15 

 

Praca rady pedagogicznej 
 

Data posiedzenia Tematyka Podjęte uchwały 

26.08.2020r. Organizacyjne zebranie rady 

pedagogicznej – część I 
UCHWAŁA NR 1/2020/2021 

Rady Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 

im. Polskich Noblistów w Chalinie z dnia 

26 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji 

pracy szkoły, organizacji doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, kalendarza i 

planu pracy szkoły w roku szkolnym 

2020/2021. 

UCHWAŁA NR 1/2020/2021 

Rady Pedagogiczna Przedszkola w Chalinie 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 

organizacji pracy przedszkola, organizacji 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

kalendarza i planu pracy przedszkola w 

roku szkolnym 2020/2021. 

15.09.2020r. Organizacyjne zebranie rady 

pedagogicznej – część II 

Przedstawienie przez powołane 

komisje opracowanych 

dokumentów szkolnych. 

Przedstawienie przez dyrektora 

planu nadzoru pedagogicznego 

zawierającego wnioski z plan 

nadzoru pedagogicznego w którym 

są zawarte wnioski z realizacji 

nadzoru pedagogicznego z 

poprzedniego roku szkolnego, w 

tym sprawowanego nad szkołą lub 

UCHWAŁA NR 2/2020/2021 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 

r. z późniejszymi zmianami). Rada 

Pedagogiczna pozytywnie zatwierdza 

nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej 

im. Polskich Noblistów w Chalinie - tekst 

jednolity. 

 



placówką przez organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny . 

 

01.10.2020r. Szkoleniowe zebranie Rady 

Pedagogicznej – Rada Szkoleniowa 

-Praca z dzieckiem z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu. 

 

 

03.12.2020r. Szkoleniowe zebranie Rady 

Pedagogicznej – wykorzystanie w 

praktyce Microsoft Teams 

 

 

21.01.2021r. Klasyfikacyjne zebranie Rady 

Pedagogicznej – I półrocze 
UCHWAŁA nr 3/2020/2021  

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

UCHWAŁA  nr 4/2020/2021 w sprawie 

zatwierdzenia wyników  klasyfikacji I 

półrocza roku szkolnego 2020/2021  

UCHWAŁA nr 2/2020/2021  

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

26.02.2021r.  Podsumowujące zebranie Rady 

Pedagogicznej – podsumowanie I 

półrocza roku szkolnego 2020/2021 

UCHWAŁA NR 5/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. Polskich Noblistów w Chalinie  

z dnia 26.01.2021r. 

w sprawie wyrażenia opinii o pracy 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w Chalinie. 

UCHWAŁA NR 3/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Przedszkola w 

Chalinie z dnia 26.01.2021r. 

w sprawie wyrażenia opinii o pracy 

Dyrektora Przedszkola w Chalinie 

  

Współpraca z rodzicami 
 

Inicjatywy zgłaszane przez 

rodziców 
Realizacja inicjatyw 

Powody niezrealizowania 

inicjatyw rodziców 

Upominki dla dzieci 

przedszkolnych. 

Zakup podarunków dla dzieci z 

przedszkola z okazji  Mikołajek 

 



Doposażenie szkoły i 

przedszkola w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt. 

Zakup przez Radę Rodziców dwóch 

telewizorów. 

 

 

Współpraca z samorządem uczniowskim 
 

 

Imprezy i uroczystości  
 

Data Temat Uwagi o realizacji 

01.09.2020r Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 Uroczystość rozpoczęcia 

odbyło się z podziałem na klasy 

i grupy przedszkolne na placu 

rekreacyjnym szkoły. 

21.09.2020r Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Uroczysty korowód 

przedszkolaków. 

Uczczenie Ogólnopolskiego 

Dnia przedszkolaka, integracja 

grup przedszkolnych. 

30.09.2020r. Dzień Chłopaka. Składanie życzeń, wręczanie 

upominków, plebiscyt na 

„Superchłopaka”.  

Uczczenie święta chłopców, 

integracja grupy przedszkolnej 

13.10.2020 r.  Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Uroczystość odbyła się w kilku 

grupach z podziałem na klasy 

w szkole i grupy przedszkolne 

13.10.2020r. Ślubowanie Pierwszoklasistów Uczniowie klasy pierwszej 

przedstawili część artystyczną, 

uroczyste pasowanie na ucznia. 

13.10.2020r. Pasowanie na Przedszkolaka Przedszkole Przedstawienie 

części artystycznej   w 

wykonaniu dzieci, uroczyste 

pasowanie na przedszkolaka. 

25.11.2020r. Dzień Pluszowego Misia. Poznanie historii pluszowego 

misia, zabawy z misiami-

balonami, wykonanie pracy 

plastyczno-technicznej. 

Uczczenie Światowego Dnia 

Pluszowego Misia. 

Inicjatywy zgłaszane przez 

uczniów 
Realizacja inicjatyw 

Powody niezrealizowania 

inicjatyw uczniów 

Zbiórka plastikowych nakrętek  Zbiórka wstrzymana z 

powodu pandemii. 



30.11.2020r. Andrzejki. Poznanie polskich tradycji 

dotyczących andrzejek, 

integracja grup przedszkolnych, 

wróżby, zabawy przy muzyce. 

07.12.2020r. Mikołajki. Spotkanie z Mikołajem, 

otrzymanie upominków, 

zabawy z niezwykłym gościem. 

22.12.2020r. Jasełka Przedstawienie Jasełek w 

wykonaniu dzieci 

sześcioletnich, spotkanie           

z Mikołajem. 

 

Udział uczniów w konkursach 

imię i nazwisko 

ucznia 
temat konkursu etap miejsce 

organizator 

konkursu 

nauczyciel 

przygotowujący 

Zuzanna 

Sierakowska 

Kuratoryjny 

konkurs 

przedmiotowy 

z języka 

niemieckiego 

etap rejonowy zakwalifikowała 

się do etapu 

wojewódzkiego 

z wynikiem 

90% 

Kujawsko-

Pomorski 

Kurator 

Oświaty 

Waldemar 

Majewski 

Patrycja 

Antonowicz   

literacki 

konkurs na 

temat: „Mój 

wymarzony 

zawód”  

ogólnopolski nagroda główna Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Toruniu 

Agnieszka 

Witkowska 

Maria 

Żołnowska 

Hanna Wróbel 

 

Wiktoria 

Mrowicka 

Sandra 

Żurawska 

„W kręgu 

poezji Miłosza” 
międzyszkolny 

I miejsce 

 

Wyróżnienie 

 

I miejsce 

 

wyróżnienie 

Szkoła 

Podstawowa 

im. Polskich 

Noblistów w 

Chalinie 

Witkowska 

Agnieszka 

Grażyna 

Witkowska 

Jolanta Ochej 

 

Agnieszka 

Witkowska 

Grabka Emilia konkurs 

plastyczny z 

okazji Święta 

Niepodległości 

gminny wyróżnienie Dobrzyński 

Dom Kultury 

„Żak” 

Sylwia Grabka 

Jakub Kolasa 

Martyna 

Krankiewicz , 

Krystian 

Chyżyński 

Międzyszkolny 

Konkurs 

Plastyczny dla 

klas III „Poezja 

Miłosza oczami 

dziecka” 

 

międzyszkolny 

III miejsce 

wyróżnienia 

wyróżnienie 

Weronika 

Krzeszewska 

Agnieszka 

Żołnowska 



Maria 

Krzeszewska 

Konkurs 

plastyczny 

„Portret Józefa 

Piłsudskiego” 

gminny nagroda Dobrzyński 

Dom Kultury 

„Żak” 

Maria 

Krzeszewska 

Mateusz 

Nowiński  

Mój 

wymarzony 

zawód 

wojewódzki I miejsce Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Toruniu 

Agnieszka 

Witkowska 

Klaudia 

Nowińska, 

Wiktoria 

Konderska Piotr 

Sadowski 

Mój 

wymarzony 

zawód 

wojewódzki wyróżnienie Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Toruniu 

Agnieszka 

Witkowska 

Piotr Chojnacki Przedmiotowy 

Konkurs z 

matematyki 

szkolny 

 

 

rejonowy 

Kwalifikacja do 

etapu 

rejonowego 

udział 

KO Maria 

Bukowska 

Michalina 

Czachorowska 

Oliwier 

Kowalski 

Zuzanna 

Czachorowska 

Kornelia 

Rypińska 

 Lena 

Złakowska 

 

Przedszkolny 

konkurs 

plastyczny 

„Dobranocki z 

dawnych lat”  

 

przedszkolny I  miejsce  

II miejsce   

III miejsce  

Wyróżnienie 

wyróżnienie 

Przedszkole 

w Chalinie 

Katarzyna 

Barska 

Laura 

Kaźmierska 

Urszula 

Górniewicz 

Jowita Nowak 

Kornel 

Zaborowski 

Szymon 

Żurawski 

 

Zofia Rypińska 

Przedszkolny 

Konkurs 

Plastyczny 

"Dobranocki z 

dawnych lat" 

przedszkolny I miejsce  

II miejsce 

wyróżnienie  

III miejsce  

 

wyróżnienie  

 

wyróżnienie 

Przedszkole 

w Chalinie 

Justyna 

Szcześniewska 

 

 

 

 

Agnieszka 

Zych 

 

Dorota 

Maciakiewicz 

 

Organizacja wycieczek: 

Data Dokąd i cel wycieczki klasy 

 brak  

 

 



Wyniki klasyfikacji śródrocznej  w roku szkolnym 2020/2021 

 

Zatwierdzone zostały wyniki klasyfikowania uczniów za I semestr roku szkolnego 2020/2021. 

1. Na stan 164 uczniów klasyfikowanych jest 164, nieklasyfikowanych 0. 

2.  Wyniki klasyfikacji zostały ustalone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373) 

3.  Dokumentację z klasyfikowania uczniów stanowią arkusze ocen, e-dziennik, oraz 

zestawienia ocen klasyfikacyjnych za I semestr w roku szkolnym 2020/2021.  

4. W szkole jest 8 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i 30 

uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych. 

5. W szkole w klasach IV –VIII 5 uczniów jest z ocenami celującymi a 3 uczniów z 

ocenami niedostatecznymi. 

10 uczniów z klas IV – VIII ze średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymało stypendium 

naukowe. Są to uczniowie: 

1. Lena Chojnacka, 

2. Julia Kisielewska, 

3. Agata Lewandowska, 

4. Maria Żołnowska, 

5. Emilia Szczepańska, 

6. Wiktoria Majewska 

7. Alicja Żochowska 

8. Piotr Chojnacki, 

9. Julia Lewandowska, 

10. Piotr Sadowski 

 

Inwestycje i remonty: 

1. Została zakończona „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie” 

na które Gmina Dobrzyń nad Wisłą uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 

EFRR. (wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian budynku i dachu, wymiana pieca, 

zamontowanie pompy ciepła, wymiana części grzejników i instalacji c.o, 

pomalowanie elewacji, renowacja pokrycia dachowego). 

2. Zakończono remont pomieszczeń, które adoptowano na sale dydaktyczne dla 

przedszkola, łazienkę i pomieszczenie socjalne. (wymiana okien, drzwi, podłogi. 

3. Zakupiono nowe meble do dwóch sal przedszkolnych i szatni dla przedszkolaków. 

4. Sala gimnastyczna i pomieszczenia przy sali zostały pomalowane. 

5. Z kancelarii szkoły wydzielono sekretariat. 

6. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły i przedszkola. 

7. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Chalinie 

ufundowała dwa telewizory. 

Chalin, 28.01.2021r. 

………………………………                                                 Marzena Marczewska-Brzeska 

(miejscowość, data)                                                                                 (podpis dyrektora szkoły) 


