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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW – ROK SZKOLNY 2011/2012 
Lp. NAZWA KONKURSU 

CEL KONKURSU 
OPIEKUN 

RODZAJ 
KONKURSU 

ORGANIZATOR 
KONKURSU 

TERMIN 
KONKURSU 

LAUREACI 
I NAGRODY 

1. Konkurs recytatorski dla klas „0” – III  
cele konkursu:  
- poznanie twórczości polskich poetów,  
- rozwijanie zdolności recytatorskich 
uczniów,  
- rozwijanie zainteresowań poezją dla 
dzieci. 

wewnątrzszkolny mgr Joanna Motucka,  
mgr Mirosława Licau 

styczeń 2012 I miejsce w kategorii klas „0” – 
I : Adam Koncewicz (klasa I),  
 
I miejsce w kategorii klas II – 
III: Gabriela Adrian (klasa III) 

2. Metropolitalny Konkurs Biblijny im. 
Sługi Bo żego Kardynała Augusta 
Hlonda   
„Ewangelia wg św. Mateusza dla szkół 
podstawowych” 
 
cele konkursu:  
- zachęcenie dzieci do pogłębienia 
znajomości Pisma Świętego i uczynienia 
z niego Księgi Życia, 
- propagowanie wartości moralno – 

ogólnopolski Diecezjalny Instytut Akcji 
Katolickiej w Archidiecezji 
Gdańskiej 

08.11.2011 
 
10.11.2011 

IV miejsce – Wiktoria Oberzig  
z klasy I 
 
Natalia Dzik  i Wiktoria 
Oberzig z klasy I 
zakwalifikowały się do II etapu 
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etycznych zawartych w Biblii, 
- kształtowanie umiejętności 
samodzielnego zdobywania i 
poszerzania wiedzy biblijnej. 
 
opiekun: mgr Joanna Ceynowa 
 

3. 
Konkurs na najfajniejszą a zarazem 
najstraszniejszą „STRACHODYNI Ę”  

cel konkursu: rozwijanie wyobraźni 
twórczej i pomysłowości 

 
wewnątrzszkolny 

Samorząd Uczniowski pod 
opieką mgr Danuty 
Kuźnickiej  

październik 
2011 

I miejsce: Julia Fikus (klasa II) 

4. 
Konkurs na „Najpi ękniej udekorowana 
klasę z okazji świąt Bo żego 
Narodzenia”  

cel konkursu: rozwijanie wyobraźni 
twórczej i pomysłowości, integracja 
zespołu klasowego 

 
wewnątrzszkolny 

Samorząd Uczniowski pod 
opieką mgr Danuty 
Kuźnickiej  

grudzień 2011 
I miejsce: klasa V 

 

5. 
Konkurs plastyczny „ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
OCZAMI WYOBRAŹNI”         (dla klas 
„0” – VI) 

cele konkursu:  
- możliwość wyrażenia emocji 
związanych z oczekiwaniem na 
„Świętego Mikołaja”,  
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni 
plastycznej,  

 
wewnątrzszkolny 

mgr Ewa Wujke listopad/ 
grudzień 2011r 

I miejsce (kategoria – kl. „0” – 
Maciej Oppor;  
I miejsce (kategoria – kl. I – III 
– Michał Janusz, Dawid 
Stolarski),  
I miejsce (kategoria – kl. IV – 
VI – Paulina Miotk) 
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- kultywowanie tradycji mikołajkowej,  
- prezentacja talentów plastycznych. 

6. Ogólnopolski konkursie „VIZIRIADA”  
 
cel konkursu:  
zdobycie funduszy na sprzęt sportowy 
 
opiekun: mgr Dawid Pomorski 

ogólnopolski TQ Group Sp. z o.o.  
www.viziriada.pl 

wrzesień – 
listopad 2011 

naszej szkole udało się zebrać 
na kartach podarunkowych 
850 złotych 
I miejsce: oddział 
przedszkolny „0” B 

7. Dwójkowy wewnątrzszkolny turniej piłki 
nożnej o mistrzostwo SP Mieroszyno  
 
cel konkursu:  
rozbudzenie zainteresowania piłką nożną 

wewnątrzszkolny mgr Dawid Pomorski listopad 2011 I miejsce: Mateusz Krukowski, 
Krzysztof Dettlaff 

8. Turniej tenisa stołowego w kategorii 
dziewcz ąt i chłopców  
 
cel konkursu: rozbudzenie 
zainteresowania tenisa stołowego; 

wewnątrzszkolny mgr Dawid Pomorski listopad 2011 w kategorii dziewczat – 
Gabriela Adrian 
 
w kategorii chłopców – 
Kordian Hintzke 

9.  
Konkurs plastyczny: „KARTKA 
WIELKANOCNA 2012" (dla uczniów 
klas I – IV) 

cel konkursu:  utrzymanie tradycji 
wykonywania i ozdabiania kartek w 
okresie wielkanocnym oraz rozwój 
wrażliwości plastycznej i artystycznej 
dzieci 

wewnątrzszkolny mgr Monika Szulc kwiecień 2012  
I miejsce: Hanna Jarmulewska 
z klasy II 
 

10. Konkurs plastyczny: „CYFROLANDIA” 

„FIGUROLANDIA” 

wewnątrzszkolny mgr Barbara Cybula marzec 2012 r. I miejsce: Wiktoria Oberzig z 
klasy I 
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cel konkursu: rozwijanie wyobraźni 
matematycznej 
 

11. Konkurs plastyczny: „Aby zdrowym 
być” 

cele konkursu:  

- uświadomienie zagrożeń wynikających 
z zaniedbań higienicznych, 
niewłaściwego odżywiania się, 
długotrwałego przebywania w hałasie, 
braku wypoczynku,  

- propagowanie zdrowego stylu życia, 

- zachęcanie do aktywności fizycznej 
oraz częstych kontaktów z przyrodą. 

wewnątrzszkolny mgr Ewa Wujke maj/czerwiec 
2012r. 

I miejsce (w kategorii klas I – 
III):  Julia Fikus i Dominika 
Jedtke 
 
I miejsce (w kategorii klas IV – 
VI): Magdalena Jeka 

12. Konkurs „MAM TALENT, MAM PASJ Ę” 

cele konkursu:  
- rozwijanie kreatywności, 
- promowanie i wychwytywanie młodych 
talentów, 
- popularyzacja działań artystycznych, 
- promowanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu, 
- promowanie szkoły. 

wewnątrzszkolny mgr Ewa Wujke 
 
mgr Izabela Borkowska 

01.06.2012r. Kategoria klas „0” – II: 
I miejsce – klasa „0” A 
 
Kategoria klas III – VI: 
I miejsce: klasa III za układ 
choreograficzny „Laleczka z 
saskiej porcelany” (Gabriela 
Adrian, Martyna Bizewska, 
Konrad Bizewski) 

13. Konkurs plastyczny „Ilustracja do 
ksi ążki Augustyna Necla „W niewoli 
białych Purtków” 

cel konkursu: popularyzacja twórczości 
partona szkoły – Augustyna Necla 
 
opiekunowie: wychowawcy klas 

wewnątrzszkolny Rodzina Partona – 
Augustyna Necla 

kwiecień/maj 
2012r. 

prace wyróżnione ukażą się w 
najnowszym wydaniu książki 
A. Necla w nowym roku 
szkolnym 
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14. Konkurs z okazji Dnia Kobiet : 

„Najsympatyczniejsza dziewczyna w 
szkole” 

cel konkursu:  
integracja społeczności szkolnej, 
popularyzowanie dobrych wzorców 

wewnątrzszkolny Samorząd Uczniowski pod 
opieką mgr Danuty 
Kuźnickiej 

marzec 2012 I miejsce: Magdalena Jeka z 
klasy IV 

15. Konkurs plastyczny „Wspólnie 
rysujemy przyszło ść” 

cel konkursu:  
rozwijanie twórczych zdolności dzieci 

ogólnopolski Grupa Inicjatyw 
Edukacyjnych 
„Supernauczyciel” oraz St. 
Majewski Spółka Akcyjna 
Sp. 

kwiecień/maj 
2012r. 

Dyplomy i wyróżnienia dla 11 
uczniów z klas „0” - III 

16. Gminny Przegl ąd Muzyki Szkolnej 

cel konkursu:  
motywowanie uczniów do rozwijania 
własnych zainteresowań artystycznych 
oraz podejmowania nowych wyzwań 
 
opiekun: mgr Ewa Wujke i mgr Monika 
Szulc 

gminny Ośrodek Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck 

kwiecień 2012 Wyróżnienie – Piotr Labudda z 
klasy III 

17. 
 

Konkurs na Kodeks fair – play – 10 
zadań kibica  (w ramach programu: 
„Szkoła bez przemocy”) 

cel konkursu: zdrowa rywalizacja, 
promocja idei kibicowania fair play 

wewnątrzszkolny mgr Dawid Pomorski październik 
2011 

Marek Krukowski z klasy VI 

18. Konkurs na hymn kibica fair play (w 
ramach programu: „Szkoła bez 
przemocy”)  

cel konkursu: zdrowa rywalizacja, 
promocja idei kibicowania fair play 

wewnątrzszkolny mgr Dawid Pomorski październik 
2011 

Sandra Stromska Artur 
Borkowski z klasy V 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy eliminacje gminne Ochotnicza Straż Pożarna marzec 2012r. II miejsce (konkurs strzelania z 
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19. Pożarniczej 

cel konkursu: popularyzowanie wśród 
dzieci przepisów przeciwpożarowych 

w Mieroszynie wiatrówki) – Hubert Selke i 
Małgorzata Dampc z klasy VI 
 
 
III miejsce (turniej z wiedzy) – 
Hubert Selke z kl.VI 

20.  Konkurs MELTING POT (z języka 
angielskiego) 

cel konkursu:  
zainteresowanie dzieci klas nauczania 
zintegrowanego nauką języka 
angielskiego, a także rozwijaniem swoich 
umiejętności i wiedzy 

opiekun: Michał Myślisz 

międzyszkolny Stowarzyszenie In gremio  maj 2012 wyróżnienie – Julia Fikus z 
klasy II 
 

21. Zawody lekkoatletyczne dla klas IV                     
i V w Pucku 

cel konkursu:  
wspólna zabawa i rywalizacja sportowa 
uczniów 
 

opiekun: mgr Dawid Pomorski 

powiatowe Urząd Gminy Puck 
LKS Ziemi Puckiej 

czerwiec 2012 IV miejsce – Radosław 
Maciejewski (bieg na 600 m) 
IV miejsce – Mateusz 
Krukowski (skok w dal i bieg 
na 100 m) 
sztafeta klasy V zajęła IV 
miejsce 

22. Czwórbój lekkoatletyczny  w Pucku 

cel konkursu:  
wspólna zabawa i rywalizacja sportowa 
uczniów 
 

opiekun: mgr Dawid Pomorski 

powiatowe Urząd Gminy Puck 
LKS Ziemi Puckiej 

maj 2012r. W kategorii dziewcząt –                       
5 miejsce 
 

 
23. 

Konkurs czytelniczy: „W kr ęgu lektur wewnątrzszkolny mgr Krystyna Grądzka Styczeń/ 
czerwiec 2012 

I miejsce - Nina Pstrong                 
-  39 woluminów 
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dla dzieci i młodzie ży” 

cel konkursu:  
propagowanie aktywności i kultury 
czytelniczej, 

  

 

1. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w: 
9 konkursach ogólnopolskich,   
2 konkursach wojewódzkich,  
4 konkursach powiatowych,   
6 konkursach gminnych, 
16  konkursach wewnątrzszkolnych, 
1 konkursie międzyszkolnym. 
 
2. Działalność naszych uczniów w Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zespole regionalnym „BURSZTYNKI” działającym w OKISP w 

Mieroszynie. 

3. WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY: 

 

 

 
 
 
 
Nasza szkoła uzyskała niższy wynik  w porównaniu z wynikiem Gminy Puck – tylko o 1 punkt procentowy.  

Kategoria standardów  Wynik szkoły Wynik gminy 

Czytanie 54% 55% 

Pisanie 48% 52% 

Rozumowanie 41% 45% 

Korzystanie z informacji 56% 61% 

Wykorzystanie wiedzy w 

praktyce 

42% 36% 

Razem 48% 49% 
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W standardzie -  wykorzystywanie wiedzy w praktyce - uczniowie naszej szkoły uzyskali wyższy wynik w porównaniu z Gminą Puck – aż o 6 punktów 

procentowych. 

 
4. WYNIKI KLASYFIKACJI: 
 

Średnia ocen w klasach IV – VI: 

ŚREDNIA OCEN: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

KLASA IV _______________________ 4,09 4,19 

KLASA V 3,95 4,23 3,91 

KLASA VI 4,0 4,34 4,15 

ŚREDNIA SZKOŁY: 3,99 4,22 4,08 

 

 

Wyniki minimalnie spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,14. 
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WYNIKI ZACHOWANIA UCZNIÓW:  

 

OCENY 

 

ROK SZKOLNY 2010/2011 

 

ROK SZKOLNY 2011/2012 

wzorowe 12 38, 7 % 10 35,7 % 

bardzo dobre 9 29 % 7 25 % 

dobre 6 19,3% 10 35,7 % 

poprawne 4 12,9% 1 3,57 % 

nieodpowiednie 0 0 % 0 0 % 

naganne 0 0 % 0 0 % 

 

Poprawiły się wyniki zachowania uczniów. 

Widać wyraźny przyrost ocen dobrych o 16,4 i spadek ocen poprawnych o 9,33. 
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FREKWENCJA:  

FREKWENCJA: KLASA 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

KLASA I 86,3 % 88 % 95,5% 

KLASA II 90,3 % 88,6 % 87% 

KLASA III 92,4 % 91 % 96,4% 

KLASA IV 93 % 93,70 % 94,3 % 

KLASA V 91,4 % 89.9 % 95,2% 

KLASA VI 94, 1 % 90,08 % 95,43% 

FREKW.SZK. 91,25 % 90,21 % 93,97% 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym 2010/2011 frekwencja wzrosła o 3.76.  

 


