Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks .Jana Twardowskiego
w roku szkolnym 2013/14

1. Informacje o liczbie uczniów, liczebności klas, liczbie uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, wynikach klasyfikacji, realizacji programu nauczania
12 oddziałów, łącznie 191 dzieci (stan na 30 czerwca 2014 r.)
2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w kl. 2 i 3), 2 uczniów
realizowało tzw. nauczanie indywidualne;
2. Informacje dotyczące realizacji zadań dydaktycznych (wyniki sprawdzianów i
egzaminów zewnętrznych, dodatkowa oferta dydaktyczna szkoły, sukcesy uczniów
wszelkiego rodzaju, włącznie ze sportowymi)
Sprawdzian szóstoklasisty
Średnia szkoły 34,58 (stanin najwyższy)
Konkursy przedmiotowe
 Nasi uczniowie osiągnęli sukcesy w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych –
mamy dwóch laureatów (konkurs przyrodniczy oraz konkurs „Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny
światowej") i troje finalistów (konkurs matematyczny, polonistyczny i przyrodniczy).
 Reprezentantka naszej szkoły wygrała mokotowską edycję 31. Konkursu
Recytatorskiego Warszawska Syrenka.
 Reprezentantka naszej szkoły zajęła III miejsce na II Warszawskim Festiwalu Piosenki
Francuskojęzycznej „Frankofonia 2014”.
 Uczennica naszej szkoły weźmie udział w finałach konkursów „Z poprawną
polszczyzną na co dzień” oraz z „Ortografią na co dzień”.
 Wielu naszych uczniów osiąga sukcesy w konkursach organizowanych przez firmę
JERSZ: Alfik Humanistyczny, Alfik Historyczny, Alfik Matematyczny, MAT.
Sport
 1.miejsce w tzw. Łyżwiarskich czwartkach (tor na Stegnach, impreza miejska)

 Nasza szkoła zajęła drużynowo II miejsce na Zimowych Igrzyskach Szkół
Niepublicznych.
 Nasi uczniowie osiągają sukcesy w zawodach organizowanych w ramach WOM
(Warszawska Olimpiada Młodzieży):
- III miejsce na Mokotowie reprezentacji dziewcząt w piłce nożnej
- III miejsce na Mokotowie w pływaniu chłopców
- I miejsce reprezentacji dziewcząt w wieloboju łyżwiarskim
- II miejsce reprezentacji chłopców w wieloboju łyżwiarskim
- I miejsce (mistrzostwo Warszawy) reprezentacji chłopców w tenisie stołowym
- II miejsce (wicemistrzostwo Warszawy) reprezentacji dziewcząt w tenisie stołowym
- I i II miejsce (mistrzostwo i wicemistrzostwo Mokotowa) reprezentacji chłopców w
tenisie stołowym
- I miejsce (mistrzostwo Mokotowa) reprezentacji dziewcząt w tenisie stołowym
- I miejsce (mistrzostwo Mokotowa) reprezentacji dziewcząt w Sztafetowych Biegach
Przełajowych
- I miejsce (mistrzostwo Mokotowa) naszej uczennicy w Indywidualnych Biegach
Przełajowych
 Po I semestrze nasza szkoła zajmowała I miejsce na Mokotowie w dużej klasyfikacji
WOM, po startach z sukcesami w następujących dyscyplinach: indywidualne biegi
przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, koszykówka, unihokej, tenis stołowy, piłka
ręczna.
 Nasi uczniowie reprezentujący SCKiS Hals Warszawa osiągnęli sukcesy w zawodach
żaków i żaczek w tenisie stołowym a jeden z naszych uczniów jest podwójnym
mistrzem Polski w tej dyscyplinie.
Inne
 Szkole udało się zorganizować i przeprowadzić wiele konkursów i zawodów
wewnątrzszkolnych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, np.: Plastyczny
Konkurs Tu-Lut inspirowany twórczością J. Tuwima i W. Lutosławskiego, Konkurs
Recytatorski LOKOMOTYWA wierszy J. Tuwima, Konkurs Szopkowy, Tydzień
Teatralny, Wiosenny Konkurs Recytatorski „Uroda rzeczy powszednich”, Konkurs
Poezji Dziecięcej, Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie Alpejskim.

 Naszą szkołę odwiedziło wielu gości, np. himalaista p. Leszek Cichy a klasy brały udział
w wielu wycieczkach i lekcjach prowadzonych poza szkołą, np. w Centrum Nauki
Kopernik czy Muzeum M. Curie-Skłodowskiej, odwiedzały muzea i oglądały spektakle
teatralne.

3. Informacje dotycząca realizacji zadań wychowawczych (w tym działania na rzecz
innych)
 Udział w akcji wysyłania paczek do rodzin na Ukrainie (we współpracy z
siostrami dominikankami z Żółkwi).
 Zbiórka na rzecz dzieci z ośrodka dla uchodźców (we współpracy z siostrami
franciszkankami).
 Współpraca z Bankiem Żywności.
 Liczne drobne akcje o charakterze dobroczynnym, organizowane w klasach lub
na kółkach (np. wpłaty dochodu z gazetki szkolnej na rzecz Hospicjum
Onkologicznego dla dzieci).
 Udział w akcji Adopcja serca (na mszach „pierwszo-piątkowych” zbierane są
fundusze na ten cel).
4. Informacje dotycząca życia religijnego w szkole
W roku szkolnym 2013/14 szkoła „wróciła” do parafii Św. Michała Archanioła, której
nowym proboszczem został ksiądz Jan Konarski. Ksiądz Jan Konarski sprawował
większość mszy szkolnych, w pracy wspierał go ksiądz Henryk Kleps, duszpasterz
sióstr franciszkanek oraz miejscowy wikariusz. Praca formacyjna, w tym
przygotowanie do sakramentu Komunii – odbywała się w miejscowym kościele, gdzie
z rodzicami spotykał się p. Cezary Gawryś, redaktor Więzi. Odbyło się też spotkanie
dla nauczycieli z księdzem Henrykiem Klepsem (Rola nauczyciela w wychowaniu w
świetle w nauczania kościoła) oraz spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci
przyjętych do szkoły z panem Adamem Pietrzakiem.
Rekolekcje szkolne, adwentowe i wielkopostne, przeprowadzane były min. we
współpracy z proboszczem Janem Konarskim.
5. Oferta pozalekcyjna szkoły (w tym np. działanie organizacji młodzieżowych )
 Codziennie po lekcjach uczniowie mogą wybrać kółko lub tzw. odrabianki
(zajęcia świetlicowe); dla klas 1-3 organizujemy minimum 4 kółka do wyboru
każdego dnia, dla klas 4-6 – 3 kółka; największą popularnością wśród
młodszych dzieci cieszą się kółka sportowe (piłkarskie, tenisa stołowego,
łyżwiarsko-rolkarskie, narciarskie) oraz kulinarne i czytelnicze.
 Starsze dzieci chętnie wybierają kółko historyczne i filmowe.
 Część zajęć popołudniowych finansowana była z grantu unijnego.

6. Informacje dotycząca pracy Rady Pedagogicznej (w tym awansu zawodowego
nauczycieli, szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli)
 Nauczyciele brali udział w konferencji na temat pedagogiki Marii Montessori;
 4 nauczycielki wyjechały na wizytę do Finlandii (szkoła Montessori) w ramach
grantu unijnego Dzielimy się dobrymi praktykami w nauczaniu dzieci;
 1 nauczycielka złożyła do Kuratorium wniosek o postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 nauczycielki zakończyły staż na
nauczyciela mianowanego (egzamin jesienią),jeden nauczyciel uzyskał stopień
nauczyciela kontraktowego;
7. Wyniki wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły
 W roku szkolnym 2013/14 tematem ewaluacji wewnętrznej były prace
domowe; zostały przygotowane ankiety, które on-line wypełniali nauczyciele,
rodzice i uczniowie. Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane we wrześniu
2014r.
8. Informacje o współpracy z rodzicami
 Dobrą platformą współpracy jest Rada szkoły; na jej posiedzeniach wypracowano
min. dokument Regulamin Rady szkoły.
 Rodzice angażują się w organizację Pikniku szkolnego i innych imprez szkolnych;
9. Informacje o współpracy ze środowiskiem lokalnym
 Współpraca ze szkołą podstawową nr 157 im. Adama Mickiewicza;
10. Informacje o współpracy z innymi szkołami w Polsce i zagranicą
 Współpraca ze szkołą w Finlandii w ramach grantu unijnego Dzielimy się
dobrymi praktykami w nauczaniu dzieci;
11. Promocja szkoły
 Występ uczennic szkoły na Balu Przymierza Rodzin w styczniu 2014 r.
 Pomoc grupy mam naszych uczniów w organizacji Balu Przymierza Rodzin
12. Wnioski do dalszej pracy
 Poprawa funkcjonowania tzw. zespołów przedmiotowych;
 Podnoszenie kompetencji członków rady pedagogicznej w kwestiach
związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez
szkoleniowe rady pedagogiczne; zaplanowane jest także szkolenie 40godzinne
w lipcu 2015 r. zorganizowane przez Fundację Scolar;
 Efektywne wykorzystywanie premii motywacyjnej jako narzędzia do
zachęcania nauczycieli do pracy;
 Poszukiwanie źródeł finansowania współpracy ze szkołą w Finlandii.

