
Załącznik nr 6 do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019 

 

Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych na terenie 

Gminy Stary Targ w roku 2019 
 

 

A. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Franciszka Jujki w Starym Targu za rok 2019 
 

1. Remonty, sprzęt, wyposażenie 

Dokonano uzupełnienia remontu kuchni oraz częściowego remontu przewodów 

wentylacyjnych. Przeprowadzono remont generalny w sali 18, dokonano uzupełnienia 

w wyposażeniu. Zakupiono rejestrator kamer, drabinki do sali gimnastycznej i sprzęt 

nagłośnieniowy.  

 

Koszty remontu kuchni i sali lekcyjnej    19 744,99 zł  

Częściowy remont przewodów wentylacyjnych    14 000,00 zł 

Pozostały sprzęt          3 279,65 zł 

Razem         37 024,64 zł 

            

2. Działalność placówki. 

 

Przedszkole 

• W przedszkolu odbywają się imprezy wynikające z kalendarza imprez (28) 

• Realizowane są projekty edukacyjne (6) 

• Dzieci biorą udział w wycieczkach, wynikających z kalendarza imprez 

• Prowadzone są akcje (6) 

 

Szkoła 

 

1. Uczniowie uczestniczą w corocznych konkursach i zawodach sportowych, wynika-

jących z kalendarza imprez i zawodów. Organizowane są wycieczki i imprezy o cha-

rakterze edukacyjnym. Przeprowadzane są imprezy i akcje wynikające z kalendarza 

imprez. 

2. Odbywają się zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz zajęcia artystyczne. 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej według zale-

ceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie. 

3. W szkole działa: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa Oszczędności, Szkolny Klub 

Sportowy „Jurand”, Rzecznik Praw Ucznia, Wolontariat 

4. Funkcjonują Zespoły nauczycielskie (10) 

 

Najważniejszym wydarzeniem były uroczystości związane z obchodami 90 lecia 

szkoły. 
 

 



B. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim za rok 2019 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Rodziny Sierakowskich W Waplewie Wielkim od 

stycznia 2019 r. przeprowadzone zostały cykliczne różnorodne działania wynikające z 

bogatego kalendarza uroczystości: apele, uroczystości patriotyczne, festyny rodzinne, 

kiermasze, dni profilaktyki, wieczornice, jasełka, pasowanie w klasie I, zabawy taneczne, 

obchody 90 rocznicy istnienia szkoły, itp.  

Odbyły się liczne wycieczki i wyjazdy do kina, teatru, a także do takich instytucji jak policja. 

Uczniowie brali również udział w klasowych biwakach  rekreacyjnych. 

W szkole funkcjonują zajęcia dodatkowe – wyrównawcze oraz doskonalące dla uczniów 

zdolnych np.: 

• artystyczno-taneczne 

• historyczne 

• matematyczne dla uczniów młodszych i starszych 

• rozwijające kreatywność 

• zajęcia stymulujące procesy poznawcze 

 

W ZSP prowadzone są innowacje pedagogiczne.  

Cyklicznie odbywają się również wycieczki „Śladami Rodziny Patronackiej” 

dofinansowywane przez członków rodziny: hrabianki Izabellę Sierakowską–Tomaszewską i 

Cecylię Rey.   

W ZSP funkcjonuje świetlica szkolna, w której opieką objęte są m. in. dzieci dojeżdżające, 

a w ramach efektywnego spędzania czasu dzieci przygotowywane są do licznych konkursów 

i turniejów. Prężnie działa Samorząd Uczniowski. Wszystkie dzieci tego wymagające objęte 

są Pomocą Psychologiczną Pedagogiczną, prowadzone są również zajęcia rewalidacyjne.  

 

W związku z tym, że klasy w naszej szkole są nieliczne, całkowicie wyeliminowano drugo-

roczność. Z uczniami zdolnymi udaje się osiągnąć bardzo wysokie efekty dydaktyczne, na-

tomiast uczniowie z deficytami objęci są troskliwą opieką  i pomocą. Corocznie dla zapew-

nienia uczniom odpowiednich, bezpiecznych warunków pracy i nauki  wykonywane są re-

monty i doposażenie kuchni z funduszy od sponsora. 

Dzieci chętnie korzystają ze stołówki szkolnej łącznie 85 dzieci, (niektóre z nich 

dofinansowane są z prze GOPS -17 os.). 

Szkoła zapewnia również świetlicę socjoterapeutyczną dla potrzebujących uczniów w 

poniedziałki. 

Korzystają również z programów: 

-  „CZYSTO ZDROWO NA SPORTOWO”,  

- MLEKO, 

- WARZYWA I OWOCE, 

-PROFILAKTYKA FLUORKOWA, 

-PROGRAM DLA UCZNIÓW RPP „HIGIENA JAMY USTNEJ – MYCIE ZĘBÓW” 

 

 

 

 

 

 



C. Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Feliksa Łoyki w 

Szropach za rok 2019 

 

1.   Realizacja programu „ Szklanka mleka w szkole” oraz „Owoce i warzywa 

w szkole” dla uczniów klas I-V.  

2.   Realizowane są konkursy wewnątrzszkolne z danych przedmiotów oraz 

akcje społeczno-profilaktyczny. 

3.   Udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie „Orzeł j. angielskiego”- miej-

sce I uczennica klasy 3 oraz 4 miejsce uczennice klasy 4 i 8 . 

4.   Kontynuacja projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała” 

5.  W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Starym Targu prowadzono w ramach realizacji programu 

wychowawczo- profilaktycznego działania z zakresu profilaktyki 

przeciwdziałania uzależnieniom- alkoholizm, nikotynizm, narkomania i 

przemocy wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone działania mają na celu 

wyposażenie uczniów w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia oraz umiejętności 

przeciwdziałania tym zagrożeniom, co z kolei przekłada się na zdrowie 

psychiczne i fizyczne dzieci. 

Działania prowadzone są na następujących poziomach profilaktycznych: 

- Przeciwdziałanie uzależnieniom 

- Promowanie zdrowego stylu życia 

- Właściwezagospodarowanie czasu wolnego 

- Bezpieczeństwo w różnych sytuacjach 

- Działania skierowane do rodziców/ nauczycieli 

Dzięki dofinansowaniu GKRPA zrealizowano: 

- Szkolenie dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

- Spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce przeciw uzależnieniom 

od   środków odurzających oraz od przemocy i cyberprzemocy 

- zakupiono sprzęt sportowy w celu aktywizowania fizycznej sprawności uczniów 

jako nagrody w konkursie tenisa stołowego 

- umożliwiono wyjazd całej społeczności szkolnej- w celu integracji i pomocy 

koleżeńskiej do kina na rodzinną opowieść o relacjach siostrzanych, rodzicielskich i 

rówieśniczych. 
 

6.  Współpraca z rodzicami i środowiskiem 

• Współpraca z rodzicami w tworzeniu dokumentów szkolnych. 

• Systematyczne kontakty z rodzicami w zakresie realizacji przez dzieci 

obowiązku szkolnego. 

• Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

• Organizacja spotkań wychowawcy z rodzicami w celu przekazania in-

formacji o postępach w nauce i zachowaniu ucznia. 

• Porady i konsultacje indywidualne. 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły: 

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie i Malborku, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, 



- Komenda Powiatowa Policji w Sztumie/ Posterunek Policji w Starym Targu, 

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie/ Ochotnicza 

Straż Pożarna w  Szropach, 

- Sąd Rejonowy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich/ (kuratorzy zawodowi i 

społeczni) 

- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Malborku,, 

- Ośrodek Terapii Uzależnień SZANSA 

- Fundacja Nowe Życie Elwira Lelental 

- WOŚP 

- Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt REKS 

- Fundacja Bez tajemnic- program charytatywny: Zakretki.info- Pomagamy nie 

tylko przyrodzie... 
 

7. Zamknięcie projektu „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania    

Pomorskie” – szkoła w ramach darowizny otrzymała 9 tabletów dla uczniów, 

12 gier edukacyjnych oraz 1 robota Edison z modułem wspomagającym 

programowanie i klockami EDCreate. 

8. W ramach projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie 

rozwoju kompetencji cyfrowych„ szkoła otrzymała od Urzędu Gminy Stary 

Targ 3 laptopy KIANO o wartości 6600,00 zł.  

9. Zakończenie realizacji unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2, 

dotyczącego budowy przyłącza światłowodowego do Jednostek Oświatowych.  

10. Wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego na kwotę 

6703,50 zł. 

https://www.facebook.com/MalborskieStowarzyszenieReks/

