Sprawozdanie za rok szkolny 2019/2020

1. Wyniki kształcenia
W tym roku szkolnym 2019/2020 do MSP 7 uczęszczało 668 dzieci w 26 oddziałach klas I-VIII
oraz 4 oddziałach przedszkolnych. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22,27. Z rejonów
innych szkół przyjęliśmy do klas pierwszych, na wyraźne życzenia rodziców 41 uczniów. Łącznie
spoza rejonu do naszej placówki uczęszcza 302 uczniów. Grono pedagogiczne stanowi grupa 63
nauczycieli.
W zdecydowanej większości to nauczyciele dyplomowani – czyli posiadający najwyższy stopień
awansu zawodowego.
Nie możemy podzielić się z Państwem wynikami egzaminu ósmoklasisty, ponieważ nasi
uczniowie pisali go dopiero w ubiegłym tygodniu. Mocno trzymaliśmy za nich kciuki i wierzymy
w ich sukces.
W wyniku rocznej klasyfikacji najwyższe wyróżnienia, czyli świadectwa z paskiem, otrzymało
137 uczniów, co stanowi aż 35,58% wszystkich uczących się w klasach IV - VIII. Pomimo, że
epidemia nie pozwoliła przeprowadzić bardzo wielu konkursów przedmiotowych, artystycznych
i zawodów sportowych stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, stanowiące
kwotę 12 750 zł, zostały przyznane 86 uczniom!

2. Szczególne osiągnięcia naszych uczniów
- Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” - I miejsce: Maja Siadkowska;
- Miejski Konkurs Piosenki Bożonarodzeniowej – I miejsce w kategorii klas 1-3: Amelia Sobierajska,
I miejsce w kategorii klas 6-8: Julia Sokół, II miejsce w kategorii klas 6-8: Jakub Nosiadek;
- Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – wyróżnienie: Amelia Sobierajska, Julia
Sokół;
- Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2020 – bardzo dobry wynik: Piotr
Szaruga, wyróżnienie: Anatolia Miszczak, Emilia Kopiszka;
- Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny - bardzo dobry wynik: Piotr Szaruga, dobry wynik:
Kajetan Janduła, Amelia Szczotka, Agata Możdżeń;
- Międzyszkolny konkurs na najpiękniejszy kalendarz adwentowy - I miejsce: Alicja Buczak,
III miejsce: Emilia Kijek;

- XIV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr – wyróżnienie: Marcin Kulas;

- Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego Olimpusek – 13 miejsce: Stanisław Miszczak;
- Szkolny konkurs recytatorski klas 1-3 - I miejsce w kategorii klas 1: Michalina Kramek, I miejsce
w kategorii klas 2: Amelia Nowińska, I miejsce w kategorii klas 3: Natalia Maślanka;
- Szkolny konkurs historyczny klas 5 „Dziedzictwo starożytności” - I miejsce: Judyta Przybyła,
II miejsce: Franciszek Gorzkowski, III miejsce: Mateusz Grzywocz, Nikola Sitarska;
- Z przyjemnością informujemy, że uczennica Julia Łukaszewicz zostanie wyróżniona Nagrodą
Prezydenta Miasta Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury za rok 2019.

Osiągnięcia sportowe:
- Półfinał Powiatu Gliwickiego w Piłce Nożnej Chłopców – I miejsce, drużyna w składzie: Kornel
Karasz, Alex Ślusarczyk, Dawid Kubasa, Patryk Kempa, Mateusz Ferensztain, Fabian Wanicki,
Dawid Nieradzik, Jakub Kokoszka, Kacper Supłat;
- Mistrzostwa Knurowa Szkół Podstawowych w Futsalu – II miejsce, drużyna w składzie: Igor
Szymajda, Piotr Kopeć, Krystian Schwyrz, Kamil Sitarz, Kamil Kołodziej, Alan Guliński, Mateusz
Kopiszka, Kacper Świerczyński, Bartłomiej Staszek;
- Zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Knurów – II miejsce: Kamila Gmyz, Aleksander
Szafarz, Kinga Gdynia, III miejsce: Antonina Lehmann, Emilia Staniszewska, Maja Kapuśniak;
- Zawody Pływackie Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Knurów – złoty medal:
Maksymilian Ponichtera, Dawid Pawlik, Julia Sokół, srebrny medal: Aleksander Szafarz, Karol
Węglarz, Patryk Kubaszak, brązowy medal: Fabian Wanicki, Aleksander Szafarz, Patryk Kubaszak,
Milena Ponichtera, Kinga Gdynia.

3. Nasze programy
W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy różnorodne programy profilaktyczno-edukacyjne
poświęcone bezpieczeństwu oraz tematyce prozdrowotnej:
- klasy „0” i I brały udział w programie „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej”,
- klasy pierwsze dołączyły do ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
- uczniowie klasy trzeciej realizowali program dotyczący bezpieczeństwa „Czad i ogień. Obudź
czujność!”,
- klasy starsze zostały objęte programem
o dopalaczach”.

profilaktycznym

„Smak
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W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła kontynuowała udział w programie „Mleko oraz warzywa
i owoce w szkole”, w ramach którego uczniowie klas I–V otrzymywali bezpłatnie mleko i jego
przetwory, a także warzywa i owoce.
- MSP nr 7 realizowała program wychowania fizycznego z elementami gimnastyki korekcyjnej
„Sport dla wszystkich”.

4. Remonty
Zanim zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek we wrześniu 2019 r. udało nam się zakończyć,
trwający całe wakacje remont bloku sportowego w naszej szkole. Odnowiona została sala
gimnastyczna. Wyposażyliśmy ją w materace ochronne na ścianach, nowoczesne oświetlenie i nowy
system wentylacji. Modernizacji uległy również szatnie uczniowskie i zaplecze sanitarne w bloku
sportowym. Koszt tego przedsięwzięcia to niebagatelna kwota 528 957,84 zł. Na początku roku
szkolnego dzięki staraniom i trosce Rady Rodziców wzbogaciliśmy się o dwie tablice multimedialne,
a także został zakupiony sprzęt do monitoringu szatni szkolnej. Prace montażowe i uruchomienie tego
systemu przeprowadził bezpłatnie pan Kalisz, za co w imieniu wszystkich uczniów dziękuję.
W ciągu roku szkolnego została opracowana dokumentacja projektowa i wykonawcza na remont
szatni uczniowskiej za 13 530,00 zł. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do podpisania stosownej
umowy. Bardzo nam zależy, aby w nowym roku szkolnym przywitać uczniów nową szatnią. Na
remont ten zabezpieczyliśmy kwotę 172 000,00 zł, dodatkowo na zakup szafek uczniowskich
60 000,00 zł. Już w lipcu rozpoczniemy prace związane z wykonaniem nowoczesnego systemu
alarmowego za kwotę 8 302,75 zł. Przed nami pracowite wakacje i jak zawsze wyścig z czasem. Mam
nadzieję, że ze wszystkim zdążymy!

5. Rodzice w życiu szkoły
W skład Rady Rodziców wchodzili: przewodniczący – p. Krzysztof Kalisz, zastępca
przewodniczącego – p. Marcelina Kręplewska, sekretarz – p. Magdalena Holeczke, skarbnik –
p. Barbara Malczyk, komisja rewizyjna: p. Małgorzata Szafarz, p. Katarzyna Marcinowska, p. Marcin
Holeczke, komisja skrutacyjna: p. Edyta Stemplewska, p. Katarzyna Siedlaczek, p. Sylwia Sitarz.
Członkami Rady Rodziców byli: p. Anna Paśnicka, p. Halina Kozioł, p. Kamila Maciejewicz,
p. Jolanta Antosz, p. Anna Szmidt, p. Anna Górecka, p. Emilia Walkowiak, p. Izabela Sobota-Miszczak, p. Marta Widera, p. Agnieszka Płuciennik, p. Krzysztof Woźny, p. Aleksandra Jonda,
p. Wioletta Gąszcz, p. Dorota Kostowska, p. Sylwia Tchórz, p. Grażyna Labisz, p. Aneta Głowacka,
p. Sylwia Gdynia, p. Magdalena Smentek, p. Mirosław Czech, p. Monika Kempa.
Obecna sytuacja niestety nie sprzyja bezpośrednim spotkaniom, ale niech będzie mi wolno za
pośrednictwem tego biuletynu szkolnego, bardzo nisko pokłonić się i podziękować Rodzicom

ósmoklasistów: p. Magdalenie Smentek, p. Monice Kempa i p. Mirosławowi Czechowi, którzy
aktywnie przez wiele lat udzielali się w Radzie Rodziców. Dziękuję Państwu za poświęcony dzieciom
czas, za konstruktywną współpracę i okazywaną życzliwość. Będzie nam Państwa brakowało!
Całej Radzie Rodziców, Trójkom Klasowym i wszystkim pozostałym Rodzicom, którzy
wspomagali trud nauczycieli w czasie roku szkolnego serdecznie dziękuję!

6. Pomoc finansowa Rodziców
Suma wpłat na Fundusz Rady Rodziców (tzw. Komitet Rodzicielski) w mijającym roku
szkolnym wyniosła 20.520 zł, a pozostała kwota z ubiegłego roku szkolnego to 32.416,33 zł. Kwoty te
zostały rozdysponowane następująco: pomoc materialna na leczenie Dawida Wiederka – 4.000 zł,
święta i uroczystości (DEN, Święto Niepodległości, ślubowanie I klas) – 879,97 zł, zawody sportowe
– 250,00 zł, bale noworoczne – 1.340,00 zł, organizacja konkursów, nagrody, motywacja
i wyróżnianie uczniów, książki i dyplomy – 6.545,96 zł, materiały do wystroju szkoły – 304,00 zł,
środki higieny i ochrony zdrowia – 355,00 zł, Mikołaj, jasełka – 3.234,38 zł, dwie tablice
multimedialne dla grupy zerówkowej i do sali polonistycznej – 16.000,00 zł, Dzień Otwarty Szkoły –
188,44 zł, monitoring w szatni – 1.585,59 zł, kupony na lody z okazji zakończenia roku szkolnego –
3.340,00 zł. Ze względu na ogłoszoną epidemię koronawirusa nie udało się zorganizować Dnia
Dziecka. Chcąc wynagrodzić dzieciom trudny czas nauki zdalnej Rada Rodziców postanowiła zakupić
kupony na lody z okazji zakończenia roku szkolnego.
Dodatkowo do kasy Funduszu Rady Rodziców wpłynęły środki z kiermaszu ciast w kwocie
5.145,34 zł i kiermaszu Bożonarodzeniowego w kwocie 4.003,40 zł. Środki te zostały w całości
przekazane na leczenie ucznia naszej szkoły Dawidka Wiederka.
Łącznie, na dzień 23 czerwca 2020 roku, wykorzystano – 47.172,08 zł.
Przygotowała: Barbara Malczyk, Skarbnik Rady Rodziców

7. Na pożegnanie
„Wiedzę możemy zdobywać od innych,
ale mądrości musimy nauczyć się sami”.
Adam Mickiewicz

Za nami kolejny, jakże inny rok szkolny, czas wytężonej pracy i realizacji nowych wyzwań. To
chwila, w której powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i zrealizować. Jestem
przekonana, że szkolne dokonania Waszych dzieci są powodem do zadowolenia.

Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie
dzieci i młodzieży. Znaleźliśmy się w trudnym czasie, czasie pandemii, który wymaga od każdego
zmian w codziennym funkcjonowaniu. Pracowaliśmy i uczyliśmy w zupełnie nowych warunkach,
staraliśmy się sprostać nowym realiom szkolnym, do których nikt z Państwa, nikt z nas, nie został
w pełni przygotowany. Wierzę, że nam się udało.
Szczególne

podziękowania

składam

Rodzicom.

Dziękuję

Państwu

za
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zaangażowanie w pracę z dziećmi, za cenne uwagi, opinie, za kontakt. W obecnej sytuacji
współpraca z Wami jest niezwykle ważna, niezbędna, bardzo ją cenimy i szanujemy. Jestem
pewna, że razem możemy bardzo wiele.
Dzieci (Rodzice pewnie też) odetchną z ulgą, kiedy w końcu wylogują się z ostatniej lekcji
zdalnej

. To był dziwny czas dla wszystkich…

Wakacje już za pasem, w tym roku wyczekiwane z wyjątkowym utęsknieniem… Uczniom
gratuluję sukcesów i życzę słonecznych wakacji, dobrego, przede wszystkim bezpiecznego
wypoczynku, a także uśmiechu, bo jak powiedział Janusz Korczak: „Gdy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat”.
Mam nadzieję, że we wrześniu rzeczywistość choć trochę wróci do stanu sprzed kilku
miesięcy….

Zatem do zobaczenia 1 września…

Dyrektor Szkoły

Knurów, 26 czerwca 2020 r.

