Sprawozdanie za rok szkolny 2021/2022
1. Wyniki kształcenia
W roku szkolnym 2021/2022 do MSP 7 w Knurowie uczęszczało 616 dzieci
w 24 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, 23 uczniów. Łącznie spoza rejonu do naszej placówki
uczęszcza 234 uczniów. Grono pedagogiczne stanowi grupa 64 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 sukcesy z lat ubiegłych. Wyniki z egzaminu pozwoliły wówczas
osiągnąć
średnią
powyżej
średniej
krajowej
i
wojewódzkiej
i sprawiły, że „Siódemka” zajmowała czołowe miejsca w mieście (I lub II miejsce
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych).
W wyniku rocznej klasyfikacji najwyższe wyróżnienia, czyli świadectwa
z paskiem, otrzymało 94 uczniów, co stanowi aż 26% wszystkich uczących się
w klasach IV - VIII. Z ogromną przyjemnością najzdolniejszym uczniom przyznaliśmy
stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na łączną kwotę 11 445 zł. Stypendium
otrzymało aż 68 uczniów.

2. Szczególne osiągnięcia naszych uczniów
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii – finaliści: Kinga Fiuk, Kamil
Siedlaczek, Piotr Szaruga;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – finalistka: Karolina Foit;
- Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii – finalista: Igor Wnuk;
- Ogólnopolska Olimpiada Antysmogowa – konkurs o zanieczyszczeniu powietrza
i zmianach klimatu – laureaci: Natalia Marcinowska, Piotr Szaruga, finaliści – Martyna
Celeban, Kamil Siedlaczek;
- Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2022 – wyróżnienia: Adam
Rumiński, Szymon Kramek, Piotr Szaruga, Amelia Klimek, Tomasz Ciesielski, Maria
Filas, Wojciech Konopacki;
- Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego o tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego –
III miejsce: Agata Możdżeń;
- Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny - bardzo dobry wynik: Piotr Szaruga, dobry
wynik: Jan Motyczka;
- Regionalny Konkurs „LAPBOOK PATRIOTYCZNY” - I miejsce – Karol Pokora;
- Szkolny konkurs recytatorski klas 1-3 - I miejsce w kategorii klas 1: Gloria Grundaj,
I miejsce w kategorii klas 2: Dorota Bieniek, I miejsce w kategorii klas 3: Michalina
Kramek;

- Szkolny konkurs ortograficzny klas 1-3: I miejsce w kategorii klas 2: Wojciech
Konopacki, I miejsce w kategorii klas 3: Zuzanna Uszyńska;
- Szkolny konkurs „Wiem prawie wszystko” klas 1-3: I miejsce w kategorii klas 2: Alicja
Słupska, I miejsce w kategorii klas 3: Michalina Kramek;

Osiągnięcia sportowe:
- Finał wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym chłopców – IV miejsce, drużyna
w składzie: Krzysztof Kranz, Aleksander Szafarz, Bartłomiej Staszek, Igor Szymajda,
Piotr Oleksy, Kamil Kołodziej;
- Finał powiatowy w siatkówce dziewcząt – II miejsce, drużyna w składzie: Amelia
Masoń, Zuzanna Zopołka, Oliwia Wiśniewska, Natalia Nicińska, Julia Kubasa, Agata
Mulawka, Zofia Grzybek;

3. Nasze programy
W bieżącym roku szkolnym „Siódemka” wnioskowała i zrealizowała następujące projekty
edukacyjne:
- Poznaj Polskę – dla klas I-VIII – wartość projektu 18 928 zł,
- Aktywna Tablica – II edycja – wartość projektu 43 750 zł,
- Laboratoria Przyszłości – wartość 162 000 zł,
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa dla szkoły i oddziałów przedszkolnych –
wartość 18 125 zł.
Zrealizowaliśmy również następujące programy profilaktyczno-edukacyjne:
- „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”,
- Smak życia, czyli debata o dopalaczach,
- Resetuj się,
- Mleko oraz warzywa i owoce w szkole.

4. Remonty
Jak Państwo zapewne pamiętacie… w lutym bieżącego roku na skutek awarii instalacji
wodociągowej doszło do zalania niedawno wyremontowanej, pięknej szatni szkolnej.
Zniszczenia były ogromne ☹ W tym miejscu raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję za
wyrozumiałość jaką okazaliście w kwestii zalanych szafek szkolnych dzieci. W chwili
obecnej pomieszczenia piwniczne są osuszone i częściowo wyremontowane. Dalszy ciąg
prac nastąpi już w trakcie wakacji. W tym czasie zostanie też odnowiony klub żeglarski
i będzie ponownie czekał na uczniów. Z pieniędzy uzyskanych z ubezpieczenia mienia
szkoły zostały zakupione także wszystkie meble do klubu, które stanowiły darowiznę
Rady Rodziców.
W grudniu 2021 r. swoje oblicze zmienił hol szkoły pomiędzy salą gimnastyczną
a świetlicą. Ten remont pochłonął kwotę 54 780,63 zł. W trakcie ferii zimowych trwał
remont świetlicy. Zakupiono także nowe wyposażenie do niej. Tu koszt zamknęliśmy
kwotą 27 119,32 zł.
W marcu br. po zalaniu zamontowane zostały nowoczesne zasobniki ciepłej wody
(bojlery) i częściowo przerobiona została instalacja kanalizacyjna. To kosztowało

6 949,50 zł. W czasie wakacji będziemy intensywnie przygotowywać się do otwarcia
w naszej szkole pracowni robotyki.

5. Rodzice w życiu szkoły
W skład Rady Rodziców wchodzili: przewodnicząca – p. Ksymena Dylewska,
zastępca przewodniczącej – p. Krzysztof Kalisz, sekretarz – p. Magdalena Gniewek,
skarbnik – p. Barbara Malczyk, komisja rewizyjna: p. Monika Laksander, p. Izabela
Szołtysek i p. Joanna Zduńczuk, komisja skrutacyjna: p. Iwona Gola i p. Barbara HruzikJękner. Członkami Rady Rodziców byli: p. Karolina Bienicewicz, p. Monika Rudzka,
p. Sylwia Rzążewska, p. Anna Wanclik, p. Sylwia Sitarz, p. Anna Górecka,
p. Agnieszka Zagożdżon, p. Justyna Biczak p. Izabela Sobota-Miszczak, p. Danuta
Jendryczko, p. Joanna Leniart-Ślufarska, p. Katarzyna Łukasik, p. Monika Paszek,
p. Wioletta Gąszcz, p. Dorota Kostowska, p. Dominika Kos, p. Danuta Piórkowska,
p. Izabela Jędrychowska, p. Olga Frost, p. Sylwia Rachtan.
Całej Radzie Rodziców, a szczególnie przedstawicielom Rodziców klas ósmych,
wszystkim Trójkom Klasowym za zaangażowanie w życie szkoły, merytoryczne dyskusje,
wsparcie i życzliwość kłaniam się nisko!
Wszystkim pozostałym Rodzicom, którym nasza szkoła nie była obojętna, byli
naszymi partnerami w procesie edukacji i wychowania, 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 15.020 zł, dodatkowo firma prywatna przekazała
darowiznę 1.000 zł, a z ubiegłego roku szkolnego pozostało 3.027,93 zł. Kwoty te zostały
rozdysponowane następująco: pasowanie na ucznia – 308,51 zł, Dzień Edukacji
Narodowej – 510,00 zł, Narodowe Święto Niepodległości – 220,00 zł, konkursy, Festiwal
Kolorów – 497,85 zł, bale karnawałowe klas 1-3 – 1.147,00 zł, Mikołaj (czekolada
i wafelek dla każdego ucznia) – 3.529,90 zł, dekoracja i wystrój szkoły – 535,30 zł,
egzamin ósmoklasisty – 59,66 zł, Dzień Dziecka (lody dla każdego ucznia) – 2.776,50 zł,
doposażenie salki „Klubu żeglarskiego” – 1.092,60 zł, zakończenie roku szkolnego
(książki, statuetki, teczki, zdjęcia) – 6.356,27 zł.
Łącznie, na dzień 20 czerwca 2022 roku, wykorzystano – 17.033,59 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy opłacili składkę
na Fundusz Rady Rodziców!
Ci, którzy o tym zapomnieli mogą wpłacić 40 zł na rachunek bankowy Rady Rodziców
w Banku Spółdzielczym w Knurowie o numerze:

74 8454 0001 2007 1000 0404 0001
tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.
Nasze dzieci na pewno skorzystają ze środków funduszu w przyszłym roku szkolnym
Przygotowała: Barbara Malczyk, Skarbnik Rady Rodziców

7. Na pożegnanie
Ten rok minął bardzo szybko… Był to częściowo czas nauki zdalnej
i hybrydowej, ale w drugim półroczu mogliśmy wreszcie spotkać się z uczniami
w szkole.
Serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy jak zawsze byli naszymi partnerami
i sprzymierzeńcami, Uczniom, za ich dobrą, wytężoną pracę, za wszystkie osiągnięte
sukcesy i nawet za drobne porażki, z których z pewnością wyciągną wnioski na
przyszłość, Nauczycielom, za efekty naszego wspólnego działania, zaangażowanie
w umocnieniu pozytywnego wizerunku naszej szkoły.
Życzę Państwu i Waszym Pociechom, abyście w czasie wakacji nabrali sił, poznali
nowe zakątki, nowych ludzi, przeczytali dobre książki i pogodnie, spędzili ten czas
z rodziną i przyjaciółmi. Niech czas letniego wypoczynku pozwoli Państwu na
wytchnienie od codziennych obowiązków.
Kochani Uczniowie! Wracajcie do „Siódemki” pełni zapału i chęci zdobywania
nowej wiedzy!

Niech WAKACJE będą atrakcyjne, udane i bezpieczne!
Łącze pozdrowienia
Spotkamy się ponownie 1 września…
Do zobaczenia!
Dyrektor Szkoły

Knurów, 24 czerwca 2022 r.

