
 

Sprawozdanie za rok szkolny 2020/2021 

1. Wyniki kształcenia 

W roku szkolnym 2020/2021 do MSP 7 w Knurowie uczęszczało 635 dzieci                     

w 25 oddziałach klas I-VIII oraz 3 oddziałach przedszkolnych. Średnia liczba uczniów w 

oddziale wynosiła 23. Z rejonów innych szkół przyjęliśmy do klas pierwszych, 

na wyraźne życzenia rodziców, 14 uczniów. Łącznie spoza rejonu do naszej placówki 

uczęszcza 330 uczniów. Grono pedagogiczne stanowi grupa 65 nauczycieli. W większości 

to nauczyciele dyplomowani, czyli posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego. 

Nie znamy jeszcze wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty – poznamy je 

dopiero w lipcu.  Mocno jednak trzymaliśmy za naszych uczniów kciuki i wierzymy, 

że uda im się powtórzyć ubiegłoroczny sukces. Wyniki z egzaminu pozwoliły wówczas 

osiągnąć średnią powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej oraz sprawiły, że „Siódemka” 

zajęła czołowe miejsca w mieście (I lub II miejsce z poszczególnych przedmiotów 

egzaminacyjnych). 

W wyniku rocznej klasyfikacji najwyższe wyróżnienia, czyli świadectwa 

z paskiem, otrzymało 139 uczniów, co stanowi aż 36,58% wszystkich uczących się                         

w klasach IV-VIII. Z ogromną przyjemnością najzdolniejszym uczniom przyznaliśmy 

stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na łączną kwotę 15 055 zł. Stypendium 

otrzymało aż 89 uczniów.  

2. Szczególne osiągnięcia naszych uczniów 

- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii – finalistka: Kinga Fiuk; 

- VI Wojewódzki Konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” - II miejsce: 

Maja Siadkowska; 

- Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, 

dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą - II miejsce: 

Kinga Gdynia; 

- Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2021 –  bardzo dobry 

wynik: Piotr Szaruga; 

- Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny -  dobry wynik: Wojciech Konopacki; 

- Szkolny konkurs recytatorski klas 1-3 - I miejsce w kategorii klas 1: Kalina Lis, 



I miejsce w kategorii klas 2: Michalina Kramek,  I miejsce w kategorii klas 3: Amelia 

Nowińska; 

- Szkolny konkurs ortograficzny klas 1-3: I miejsce w kategorii klas 2: Michalina 

Kramek, Iga Małaczek, I miejsce w kategorii klas 3: Magdalena Wieczerzak; 

- Szkolny konkurs „Wiem prawie wszystko” klas 1-3: I miejsce w kategorii klas 2: 

Michalina Kramek, I miejsce w kategorii klas 3: Kajetan Janduła, 

- Wojewódzki konkurs zorganizowany przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie 

WHICH FISH – JAKA RYBA?: III miejsce: Szymon Kramek. 

Osiągnięcia sportowe: 

- Sztafetowe Biegi Przełajowe rocznik 2008-2009 – I miejsce w rejonie, drużyna                         

w składzie: Kamil Kołodziej, Mateusz Grzywocz, Mateusz Kopiszka, Paweł 

Lewandowski, Patryk Mundała, Wiktor Świątecki, Krzysztof Żuber, Igor Szymajda; 

- Finał Wojewódzki Piłki Nożnej rocznik 2009 – IV miejsce, drużyna w składzie: 

Bartłomiej Staszek, Kamil Kołodziej, Mateusz Kopiszka, Kacper Świerczyński, Krystian 

Schwyrz, Piotr Kopeć, Piotr Oleksy, Michał Lepak, Kamil Sitarz. 

3. Nasze programy  

W tym roku szkolnym realizowaliśmy następujące programy profilaktyczno-

-edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu oraz tematyce prozdrowotnej: 

-  Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej, 

-  Czyściochowa Akademia,  

-  Smak życia, czyli debata o dopalaczach, 

-  Resetuj się, 
 - Mleko oraz warzywa i owoce w szkole. 

 4. Remonty  

W bieżącym roku szkolnym wyremontowana została szatnia szkolna. Całkowicie 

zmieniła swoje oblicze! Z pewnością naszych uczniów ucieszyło to, że zniknęły stare, 

ponure boxy, a pojawiły się jasne, kolorowe części szatni 

z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia. Koszt tego remontu wyniósł 

294 259,54 zł, w tym kwota 65 705,37 zł przeznaczona na zakup 580 szafek 

uczniowskich. Od września 2020 r. został zainstalowany w szkole system alarmowy, 

a najważniejsze pomieszczenia w placówce wyposażono w rolety zewnętrzne. To 

przedsięwzięcie to koszt 21 983,45 zł. W grudniu 2020 r. swoje oblicze zmienił hol szkoły 

przy wejściu głównym do budynku. Ten remont pochłonął kwotę 26 210,19 zł. 



Wiosną rozpoczęliśmy wymianę nadgryzionej zębem czasu, skorodowanej instalacji 

wodnej w podpiwniczonych częściach budynku szkoły. Remont ten będziemy 

kontynuować w czasie wakacji.  

5. Rodzice w życiu szkoły 

W skład Rady Rodziców wchodzili: przewodnicząca – p. Ksymena Dylewska, 

zastępcy przewodniczącej – p. Krzysztof Kalisz i p. Marcelina Kręplewska, sekretarz – 

p. Magdalena Gniewek, skarbnik – p. Barbara Malczyk, komisja rewizyjna: p. Izabela 

Sobota-Miszczak, p. Danuta Piórkowska i p. Monika Laksander, komisja skrutacyjna: 

p. Anna Śpiewla-Panasewicz, p. Katarzyna Siedlaczek, p. Aleksandra Szczotka. 

Członkami Rady Rodziców byli: p. Sylwia Rzążewska, p. Dominika Hawryluk, 

p. Anna Szmidt, p. Sylwia Sitarz, p. Anna Górecka, p. Magdalena Holeczke, p. Marta 

Widera, p. Danuta Jendryczko, p. Joanna Leniart-Ślufarska, p. Anna Markowska, 

p. Aleksandra Jonda, p. Monika Paszek, p. Wioletta Gąszcz, p. Dorota Kostowska, 

p. Dominika Kos, p. Danuta Piórkowska, p. Grażyna Labisz, p. Aneta Głowacka, 

p. Anna Szczeszak, p.  Karolina Bienicewicz, p. Katarzyna Jedziniak, p. Ewelina 

Jureczka.   

                                    

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 wynosiła 11 520 zł, a pozostała kwota z ubiegłego roku 

szkolnego wyniosła 13 222,64 zł. Kwoty te zostały rozdysponowane następująco: zawody 

sportowe – 350 zł, bale noworoczne – 1 175,37 zł, nagrody, motywacja 

i wyróżnianie uczniów, książki i dyplomy – 6 829,37 zł, Mikołaj – 1 375,80 zł, promocja 

szkoły – 162,10 zł, egzamin ósmoklasisty – 631,80 zł, Dzień Dziecka 

– 2 540,00 zł, zapomogi dla rodzin 2 chorych dzieci – 2 000 zł, wyposażenie salki „Klubu 

żeglarskiego” – 5 698 zł. 

Łącznie, na dzień 23 czerwca 2021 roku, wykorzystano – 20 762,44 zł. 

 
Przygotowała: Barbara Malczyk, Skarbnik Rady Rodziców 



7. Na pożegnanie 

Zakończony dziś rok szkolny był kolejnym, wyjątkowo trudnym 

i odmiennym czasem, tak bardzo różnym od lat szkolnych, które wszyscy mamy 

w pamięci i za którymi tęsknimy… 

Z pewnością był to rok szkolny wymagający od wszystkich dużo 

kreatywności, wysiłku i życzliwości. 

 

Serdecznie dziękuję: 

 

Uczniom, że zaufali swoim nauczycielom i podporządkowali się ich 

wskazówkom w drodze do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, 

a w efekcie uzyskania dobrych świadectw; 

Rodzicom, za wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie okazywane swoim 

dzieciom i za to, że byli w tym trudnym czasie naszymi partnerami 

i sprzymierzeńcami; 

Nauczycielom, że byli wsparciem uczniów w wyzwaniach wynikających 

ze zdalnego nauczania, że nie poddali się w pokonywaniu technicznych trudności 

i skutecznie przekazywali wiedzę na odległość; 

Pracownikom szkoły, za sprawną koordynację działań, dyspozycyjność, 

życzliwość i wszelką pomoc. 

 

 Z okazji rozpoczynających się wakacji życzę wszystkim zdrowia oraz 

odpoczynku od stresujących sytuacji, oderwania się od ekranu komputera, wielu 

przygód, wrażeń, refleksji nad pięknem świata, który nas otacza i przede 

wszystkim spotkania we wrześniu w szkole.  

 

Niech WAKACJE będą atrakcyjne, udane i bezpieczne! 

                                    

Łącze pozdrowienia.  

Spotkamy się ponownie 1 września… 

Do zobaczenia! 
 

 

 Dyrektor Szkoły 

 

 

 

Knurów, 25 czerwca 2021 r.  


